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Abstract:  

Den här uppsatsen behandlar tv-programmet Lilla Aktuellt som är ett nyhetsprogram för barn. 

Programmet sänds på Barnkanalen (SVT) och har tidigare sänts på SVT 1. Vi har gjort en 

jämförande kvantitativ innehållsanalys på sammanlagt sexton program, åtta program från oktober 

och åtta från november månad, år 1993 och år 2008. Vårt syfte är att belysa hur programmet 

förändrats sedan starten 1993. 

Teoretiskt är vi inspirerade av Ingegerd Rydins bok Barnens röster. Program för barn i Sveriges Radio 

och television 1925-1999 (2000), Ebba Sundins avhandling Seriegubbar och terrorkrig, barn och 

dagstidningar i ett förändrat medielandskap (2004), Siri Amram och Cecilia Hedquists kandidatuppsats 

’’Stor jämställdhet i ett litet format – en kvantitativ och kvalitativ undersökning av Lilla Aktuellt 

utifrån ett genusperspektiv ’’(2007) samt generell teori om nyhetsvärdering och nyhetsurval. 

Studiens frågor är: 

 Vilka ämnen rapporterar man om i Lilla Aktuellt?  

 Var utspelas nyheterna geografiskt?  

 Hur gestaltas inslagen?  

 

Resultatet visar att innehållet domineras av ”kultur och nöje” 1993 såväl som 2008. Ingen skillnad 

således. Nöjesprofilen är om möjligt mer markerad år 2008. Antalet underhållande nyheter har 

ökat sedan starten 1993. Inget inslag om miljö överhuvudtaget i Lilla Aktuellt som balans till den 

intensiva rapporteringen om klimathotet i de vanliga nyhetsprogrammen. Merparten av nyheterna 

har Sverige som ursprungsland. Inte heller här kan vi se någon förändring. Vår undersökning 

visar däremot att antalet nyheter från Europa 2008 är färre jämfört med 1993. Undersökningen 

visar också att könsfördelningen bland intervjupersoner var mer jämställd 1993 jämfört med 

samma period 2008. 

 

Nyckelord: barn, nyheter, tv, nyhetsvärdering, public service 
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1. Inledning och syfte 
Lilla Aktuellt är ett nyhetsprogram för barn som startade hösten 1993. Programmet produceras 

gemensamt av Sveriges Television och Utbildningsradion (UR). Målgruppen är barn mellan nio 

och tolv år1. I början av vårt arbete besökte vi Lilla Aktuellts redaktion och var med på ett 

redaktionsmöte. Vi förstod att det inom redaktionen ständigt förs diskussioner om hur nyheter 

påverkar barn. Det tyckte vi, som journalistikstudenter, var intressant. Barn är en målgrupp som 

ibland glöms bort av nyhetsproducenter. Eller betraktas som en målgrupp som ska skyddas från 

det ”otäcka” som händer i världen såsom krig och olyckor. Men på vilket sätt skyddar man 

barnen? Visserligen ska man inte skrämma barn med nyheter, men nyheter ska inte heller 

romantisera sanningen. Om barn inte tar del av nyhetsflödets kan det resultera i att barnen lever i 

en värld som ter sig helt obegriplig. 

 

Vi har gjort en kvantitativ innehållsanalys av alla Lilla Aktuellts program under oktober och 

november månad år 1993 och år 2008. Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att undersöka 

hur Lilla Aktuellt har förändrats sedan starten år 1993 till år 2008. Vi såg programmen när vi var 

yngre, i början och i mitten av 1990-talet, men tittar på inte programmet idag. Därför visste vi 

inte, när studien påbörjades, hur Lilla Aktuellt förändrats innehållsmässigt. Det är framför allt 

nyhetsvärderingen som vi är intresserade av, det vill säga vilka ämnen rapporterar man om?  

 

Idag är Lilla Aktuellt det enda nyhetsprogrammet som finns för barn i Sverige. Kommersiella tv-

kanaler inriktar sig mer på underhållning för barn. Hur programmen ser ut och har utvecklas är 

förvånansvärt lite uppmärksammat. ’’Få medieområden är emellertid så outforskade som 

nyhetsprogram för barn’’2, skriver Margareta Rönnberg i sin artikel ’’1970-talets Barnjournalen och 

dagens Lilla Aktuellt- barnnyheter som public journalism respektive infotainment’’. Vi kan bara 

instämma. 

 

1.1 Avgränsning 
I vår studie kommer vi endast att undersöka Lilla Aktuellts slutprodukt, det vill säga innehållet i 

programmet. Vi berör inte redaktionens arbete eller programplaneringen.  

 

                                                           
1 Public service- redovisningar, Hægerström, Ursula (red),  http://svt.se/2.60232/1.698442/public_service-redovisningar 
(PDF-fil: Public Service redovisningar 2008) 
2Svensk television - en mediehistoria, Edin & Vesterlund (red) 2008, s. 192. 

http://svt.se/2.60232/1.698442/public_service-redovisningar
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1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med ett bakgrundskapitel om Lilla Aktuellt och om public service. Kapitlet efter 

tar upp den tidigare forskningen som vi har tagit del av och i kapitel fyra skriver vi om studiens 

frågor. I kapitel fem finns vår valda metod och i kapitel sex redovisar och analyserar vi vårt 

resultat. I det avslutande kapitlet finns vår slutdiskussion och där tar vi även upp fortsatt 

forskning. Bilaga 1 är den kodblankett som vi har använt oss av. I Bilaga 2 redovisas innehållet i 

de inslag vi har analyserat. 

  

2. Bakgrund Lilla Aktuellt  
Lilla Aktuellt har idag två huvudsändningar per vecka, tisdagar och torsdagar klockan 19.15. År 

1993 hade programmet endast en huvudsändning per vecka.  

Utöver huvudsändningarna har Lilla Aktuellt korta sändningar vardagar klockan 16.00.  

Alla Lilla Aktuellts sändningar visas i barnprogramsblocket Bobster på SVT B (Barnkanalen).  

På torsdagsmorgonen klockan 09.30 direktsänder Lilla Aktuellt programmet Lilla Löpsedeln i SVT 

1. I det här programmet tävlar två skolklasser per telefon mot varandra i veckans nyheter3. Vid 

säsongens slut möts de två klasserna som har klarat sig bäst och tävlar live i studion.  

Vi har valt att endast analyserat Lilla Aktuellts huvudsändningar på torsdagar och inte Lilla 

Löpsedeln. Dels för att avgränsa oss och för att huvudsändningen är ett mer uttalat nyhetsprogram 

jämfört med Lilla Löpsedeln. 

 

Utdrag från en intervju som Helsingborgs dagblad gjorde med den nuvarande programledaren Pelle 

Nilsson, från september 2009:  

’’ Vi försöker göra ett program som känns inspirerande så att barnen inte byter kanal bara för att 

det handlar om nyheter.’’4 

 I intervjun berättar Pelle Nilsson också att Lilla Aktuellt försöker närma sig samma tilltal som 

andra barn- och ungdomsprogram har ’’glatt, färgstarkt och trevligt är ledorden’’.5 

  

 

 

                                                           
3 Lilla Löpsedeln: nyheter rakt in i klassrummet!, osing, http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=63089 
4 "Barn godtar inte vad som helst", Rasmusson, Marika, http://mobil.hd.se/familjeliv/2009/09/27/barn-godtar-inte-
vad-som-helst/     
5 Ibid.  

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=63089
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2.1 Lilla Aktuellt idag 
Genom att intervjua Lowe Östberg, projektledare på Lilla Aktuellt, har vi fått kunskap om det 

programuppdrag som gäller för Lilla Aktuellt. För alla program som sänds på SVT gäller 

sändningstillståndet som regeringen har beslutat om. Internt inom SVT preciseras olika 

formuleringar gällande programsatsningar och på Lilla Aktuellts redaktion går dessa 

programformuleringar under rubriken programuppdraget. Redaktionen består i nuläget av åtta 

personer; Louise Bjarke, redaktör, Lowe Östberg, projektledare, Sofie Roos Grafström, 

webbredaktör, Stephan Yüceyatak, barnens tittarombudsman och reporter, Pelle Nilsson, 

programledare och reporter, Andrea Hökerberg, programledare och reporter, Madelene 

Adaktusson, reporter och Malin Lundgren, reporter.6  

Enligt Lowe Östberg är programuppdraget uppdelat i två delar. I den ena delen av 

programuppdraget står det att Lilla Aktuellt ska redovisa och förklara de största nyheterna från 

veckan samt fördjupa sig i en av dem. Denna del ska stå för 70 % av programinnehållet7. Det 

medför att Lilla Aktuellt ska ta upp nyheter som kan vara komplicerade för målgruppen. ”Vi 

försöker att alltid sätta dessa nyheter i ett begripligt sammanhang, t.ex. att något otäckt som hänt 

kanske är väldigt ovanligt och nödvändigtvis inte behöver drabba den som tittar (t.ex. mordet på 

Engla)”8.  

 

Den andra delen, motsvarande 30 % av innehållet, ska bestå av egna nyheter riktade till 

målgruppen. ”Lilla har i stort haft samma uppdrag sedan vi startade för 16 år sedan”9. Vilka inslag 

man ska producera diskuteras löpande på redaktionsmötena. 

I uppdraget står även, enligt Lowe Östberg, att nyheterna ska presenteras på ett formmässigt 

”modernt sätt”. Det innebär att redaktionen hela tiden utvecklar och förändrar formatet för att 

det ska passa målgruppen. Redaktionen strävar också efter att vara tydlig i nyhetsrapporteringen. 

 Man tycker att det är viktigt att tittarna förstår och hänger med hela vägen10. Därför försöker alla 

reportrar, så långt det går, att utgå från barnens perspektiv när de gör nyhetsinslag. 

  

                                                           
6 Det är vi som jobbar på Lilla, osign, http://svt.se/2.103969/pgrp_redaktion?lid=puff_1323862&lpos=extra_0 
7
 Lowe Östberg intervju via mejl 24/11-09. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. 
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2.2 Tittarsiffror  

Tabellen nedan visar de sammanlagda tittarsiffrorna för de program vi analyserat. 

Tabell 1.Tittarsiffror för Lilla Aktuellt i tusental.11 

Oktober 1993 November 1993 Oktober 2008 November 2008 

1410 1590 490 550 

 

 Tabellen visar tydligt att tittarsiffrorna för år 1993 är mycket högre än vad de är år 2008 under 

samma period. Det kan bero på att Lilla Aktuellt, från hösten år 2008, sänds på Barnkanalen 

istället för SVT 1. I och med kanalbytet sjönk tittarsiffrorna drastiskt eftersom programmet 

förlorade den del av tittarna som bestod av vuxna och pensionärer. I SVT: s rapport till 

Granskningsnämnden står det att flytten inte hade någon nämnvärd effekt på Lilla Aktuellts 

tittarsiffror.12 

Det som är intressant, förutom att åsikterna går isär, är vad som kan ha orsakat att Lilla Aktuellt 

har fått färre tittare.  

 

En person som redan har spekulerat i Lilla Aktuellts minskande tittarsiffror är Margareta 

Rönnberg som år 2008 skrev artikeln ’’1970-talets Barnjournalen och dagens Lilla Aktuellt- 

barnnyheter som public journalism respektive infotainment’’. Rönnberg jämför Lilla Aktuellts 

tittarsiffror med tv-programmet Barnjournalen, ett nyhetsprogram för barn under 1970-talet. Det 

sändes likt Lilla Aktuellt på SVT. ’’Lilla Aktuellt verkar som bäst ha kommit upp i knappa 

tredjedelen av Barnjournalens publiksiffror’’, skriver Rönnberg.13  

 

Det handlar eventuellt om ett minskat intresse för nyheter. Innehållets förändringar kan delvis 

bero på att reportrarna på redaktionen ser sig vara tvungna att själva vara rappa, positiva och 

underhållande i sitt tonläge för att konkurrera med grannkanalernas underhållande program.  

Det är ett resonemang som Margareta Rönnberg ifrågasätter, ’’rimligare vore snarare att möta 

konkurrensen med någonting annorlunda’’14. 

 

Barns minskade intresse för nyheter idag jämfört med år 1970 kan bero på att det idag finns tv- 

och dataspel som lockar. Trots att tv-tittandet är den populäraste fritidssysselsättningen bland 

                                                           
11 Christina Forslund, SVT/Publik- & Utbudsanalys, via mejl 24/11-09. 
 
12 http://svt.se/2.60232/1.698442/public_service-redovisningar 
13 Edin & Vesterlund (red) 2008, s. 191.  
 
14 Ibid., s. 219. 

http://svt.se/2.60232/1.698442/public_service-redovisningar
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barn är det i allmänhet inte nyheter barnen ser. Det är dessutom vanskligt att jämföra dagens 

nyhetspublik med 1970-talets då det endast fanns två public service- kanaler att tillgå och inga tv- 

eller dataspel. 

   

För att barnen ska intressera sig för nyheter är det viktigt att ta barnen på allvar, skriver 

Rönnberg. Barnen jämför sina nyhetsprogram med program som Aktuellt och Rapport, som de ser 

som den vuxna normen. Med detta avses inramningen av nyhetsinnehållet, korrespondenter och 

kommentatorer bland annat. Frångår program som Lilla Aktuell för mycket den normen kan det 

resultera i att barn inte intresserar sig för nyheter. I vår slutdiskussion kommer vi att återkomma 

till vad vi tror kan ha bidragit till färre tittarsiffror för Lilla Aktuellt. 

 

2.3 Public Service 

Public service- sfären i Sverige består av Sveriges Television, där SVT 1, SVT 2 och SVT B 

(Barnkanalen) är huvudkanalerna15. Förutom Sveriges Television tillhör även Sveriges Radio (P1, 

P2, P3 och P4) samt Sveriges Utbildningsradio (UR) public service- sfären. Huvudprincipen för 

public service- verksamheten är att den ska bedrivas i allmänhetens tjänst. Programverksamheten 

ska också bedrivas självständigt och inte påverkas av vare sig kommersiella eller statliga 

intressen16. I Sverige finns det lagar som reglerar public service och dessa beslutas av regeringen. 

Där ingår radio- och tv- lagen, yttrandefrihetsgrundlagen samt sändningstillståndet. 

Sändningstillståndet består av fyra huvuddelar: allmänna bestämmelser, principer för innehållet i 

sändningarna, regler för genmäle och beriktigande samt villkor för reklam och sponsring17. I de 

allmänna bestämmelserna står det bland annat att sändningsrätten ska utövas sakligt och 

opartiskt. SVT i sin tur ska utöva sin sändningsrätt ’’opartiskt och sakligt med beaktande av en 

vidsträckt yttrande- och informationsfrihet’’18.  Programverksamheten ska i sin tur präglas av ’’det 

demokratiska statsskickets grundidéer samt av principen om alla människors lika värde och den 

enskilda människans frihet och värdighet ’’19. 

 

                                                           
15 Välkommen till ditt SVT! , Hægerström, Ursula, 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=60168&lid=puff_734014&lpos=lasmer (PDF-fil: Snabbfakta om SVT) 
16

 En bok om press, radio och TV, Hadenius, Stig & Weibull, Lennart 2003, s. 214-215 
17

 Ibid., s.219 
18

 Lagar och regler, Hægerström, Ursula,  http://svt.se/2.60232/1.699461/lagar_och_regler 
19

 Ibid. 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=60168&lid=puff_734014&lpos=lasmer
http://svt.se/2.60232/1.699461/lagar_och_regler
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Tanken med public service är att företagen ska vara oberoende. SVT ska garantera medborgarna 

ett brett utbud av program och tjänster som ska präglas av bland annat mångfald och 

demokratiska värden. Programmen ska också präglas av opartiskhet och saklighet20.   

   

Utdrag från SVT: s sändningstillstånd och anslagsvillkor: 

’’ ST 11 § SVT skall erbjuda ett varierat utbud av program av hög kvalitet för och med 

barn och unga. Programmen skall på barns och ungdomars egna villkor förmedla 

nyheter och fakta samt kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och 

världen. SVT skall ha en omfattande nyproduktion och egen produktion av 

program i olika genrer för barn och unga’’21. 

 

I redovisningen till Granskningsnämnden år 2008 står det att Lilla Aktuellt sammanlagt fick 85 

timmar i rutan. I redovisningen kan man även läsa om införandet av dagliga nyheter för barn i 

målgruppen 9-12 år i och med att Lilla Aktuellt ”sändes dagligen vardagar kl. 16.00 samt tisdagar 

och torsdagar kl. 19.00 i Bobster, SVTB. Sammanlagt sju sändningar per vecka”22.  

 

I boken Massmedier. En bok om press, radio och TV (2003) skriver Stig Hadenius och Lennart 

Weibull: professorer i journalistik respektive massmedieforskning om Hutchins-kommissionens 

rapport från år 1947.  I denna rapport urskildes fyra ”massmedie- eller informationsideologier”23. 

Tv och radio i västra Europa som beskrivs som public service har präglats mycket av den sociala 

ansvarsideologin, en av de fyra ideologierna. Den går ut på att massmedia har moraliska 

förpliktelser gentemot samhället. Det innebär bland annat att tidningar inte endast ska skriva om 

sådant som anses säljbart och har högt läsvärde. Massmedia ska även bevaka sociala 

missförhållanden och små länder, sådant som anses vara en ’’obekväm nyhetstjänst’’24. Dessutom 

har massmedia ett visst ansvar för att främja samhällets utveckling. De övriga tre ideologierna är: 

den auktoritära ideologin, den frihetliga ideologin och den marxistiska medieideologin25. 

 
 

                                                           
20Public service, Hægerström, Ursula, http://svt.se/2.60232/1.698388/public_service 
21 http://svt.se/2.60232/1.698442/public_service-redovisningar 
22

 Ibid. 
23 Weibull & Hadenius 2003, s. 19. 
24Ibid., s. 21. 
25

Ibid., s. 19-21. 
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3. Tidigare forskning  
När det gäller tidigare forskning inom detta ämne så finns det ett flertal studier och avhandlingar 

som behandlar barn och nyheter. Här nedan kommer vi att presentera den tidigare forskning som 

vi har valt att studera i samband med vår studie.  

 

3.1 Nyhetsvärdering och nyhetsurval 
Lilla Aktuellt är ett nyhetsprogram som är utvecklat för att förse barn och ungdomar med 

nyheter. Vilka nyheter som Lilla Aktuellt väljer att sända till publiken beror på om redaktionen 

värderar den som en relevant nyhet för barnen. I västvärlden finns enligt medieforskaren Denis 

McQuail ett antal allmänt accepterade kriterier för vilken typ händelser som blir nyheter26. 

 I västvärlden finns det vissa krav för att en nyhet ska intressera publiken som är allmänt 

accepterade27: 

  Large scale of events. 

 Closeness to home. 

 Clarity of meaning.  

 Short time scale. 

 Relevance.  

 Consonance. 

 Personification. 

 Negativity. 

 Significance. 

 Drama and action. 

                                                           
26 McQuial’s mass communication theory, McQuail, Denis 2005, s.310. 
27Ibid. 
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Dessa kriterier har vi använt oss av när vi analyserat Lilla Aktuellts program.  

 

3.2 Barnens röster 
Ingegerd Rydin är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i 

Halmstad. Hon har tidigare varit forskare vid Sveriges Radios publik- och 

programforskningsavdelning. I boken Barnens röster. Program för barn i Sveriges radio och television 

1925- 1999 (2000) redovisar och diskuterar Rydin programmen i radio och tv under 1900-talet. 

Det övergripande syftet är att skildra hur barn har framställts, hur genrer har utvecklats samt att 

belysa barnprogrammens roll inom barnkultur och samhälle. Frågeställningarna är: Synen på barn 

och barndom, hur skildras barn och barndom? Kamp mellan olika smakriktingar samt Pedagogik, 

underhållning eller fantasistimulering ?28 Rydin har gjort nedslag i enskilda program och serier 

och det viktigaste källmaterialet har varit arkiverade radio- och tv-program från radions 

programarkiv respektive tv-arkivet vid Sveriges Television.  

 

En genomgående trend som Rydin har kommit fram till i sin studie är att tv och radio ständigt 

försöker hålla sig till den legitima kulturen, den som upprätthålls av etablerade företrädare för 

barnkulturen. Rydin kallar detta för den ’’goda kulturen’’29, det vill säga det som är lämpligt och 

gångbart att visa för barn. Med den goda kulturen blev det en smakdiskussion kring 

Disneykulturen på 1950-talet som man tyckte hade ett alldeles för högt tempo och innehöll 

sadism. På 1970-talet skulle man inte skydda barnen längre. Sagor och även Astrid Lindgrens 

klassiker ratades. Barnens tillvaro skulle istället problematiseras och många program 

genomsyrades av politiska åsikter, vilket bidrog till att flera barnprogram anmäldes till 

radionämnden30.  

 

3.3 Seriegubbar och terrorkrig 
Ebba Sundin har skrivit doktorsavhandlingen Seriegubbar och terrorkrig, barn och dagstidningar i ett 

förändrat medielandskap (Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs 

universitet 2004). Hennes övergripande syfte med avhandlingen är att beskriva och analysera 

förhållandet mellan barn och dagstidningar. Sundin har undersökt hur barnens intresse för 

dagstidningar kommer till uttryck i en tid då medielandskapet har genomgått stora förändringar31. 

                                                           
28

 Barnens röster. Program för barn i Sveriges radio och television 1925- 1999, Rydin, Ingegerd 2000, s. 17-21. 
29

 Ibid., s. 343. 
30

 Ibid. 
31 Seriegubbar och terrorkrig, barn och dagstidningar i ett förändrat medielandskap, Sundin, Ebba 2004, s.14 
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Hon har även studerat vilken roll faktorer som kön, ålder och familj spelar för barns intresse att 

läsa dagstidningar. Sundin belyser slutligen också i sin avhandling hur barn framställs i det 

redaktionella materialet samt användningen av dagstidning i skolan.  

 

Titeln på Sundins avhandling sammanfattar vad hon kommer fram till i sin undersökning. Barn 

vill helst läsa om seriegubbar och terrorkrig, det vill säga att de läser framför allt serier och om 

krig i dagstidningar. Dessa ämnen står för två viktiga egenskaper i en dagstidnings innehåll: 

kontinuitet och aktualitet, enligt Sundin32. 

 

3.4 Jämställdhet i ett litet format  
Kandidatuppsatsen ’’Stor jämställdhet i ett litet format - En kvantitativ och kvalitativ 

undersökning av Lilla Aktuellt utifrån ett genusperspektiv ’’ av Siri Amram och Cecilia Hedquist, 

publicerades på Högskolan i Kalmar hösten 2007. Författarna har tittat på tolv avsnitt, ett från 

varje månad under 2006. De har undersökt hur ofta män respektive kvinnor syns i bild och hur 

länge, med avgränsning till intervjupersoner. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur 

jämställt programmet var och om resultatet stämde med programmets policy.  

 

Studiens frågeställningar var: 

I vilken utsträckning förkommer flickor/kvinnor respektive pojkar/män?                                                     

Hur många kvinnor/flickor respektive pojkar/män blir intervjuade i Lilla Aktuellt?                              

Under hur lång tid får kvinnor/flickor respektive pojkar/män uttala sig?33 

 

Hur representeras flickor/kvinnor respektive pojkar/män?                                                       

 I vilken egenskap får kvinnor/flickor respektive pojkar/män medverka i Lilla Aktuellt?                          

Vilka egenskaper och identiteter lyfts fram hos de olika könen?34    

 

Amram och Hedquist har använt sig av en kvantitativ innehållsanalys och analyserat 

huvudsändningar under den valda tiden. De har även gjort en kritisk diskursanalys där de 

slumpmässigt tog tre av de tolv valda programmen och analyserade djupare. Denna analys valde 

Amram och Hedquist att ha med för att få svar på frågan om kvinnor och män framställdes i 

olika roller i programmet. Amram och Hedquist ville se vilka roller och relationer som fanns 

                                                           
32

 Ibid., s. 235.   
33 ’’Stor jämställdhet i ett litet format - En kvantitativ och kvalitativ undersökning av Lilla Aktuellt utifrån ett 
genusperspektiv ’’, Amran, Siri & Hedquist, Cecilia, http://hik.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1316/FULLTEXT01 (s. 6) 
34 Ibid. 

http://hik.diva-portal.org/smash/get/diva2:1316/FULLTEXT01
http://hik.diva-portal.org/smash/get/diva2:1316/FULLTEXT01
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mellan de två könen. Deras resultat visar att programmen är jämställda när det gäller 

könsfördelningen hos de personer som intervjuas. 52 % av de som fick komma till tals var 

flickor/kvinnor och 48 % var pojkar/män. Taltiden var också jämn. Flickor/kvinnor fick tala i 

snitt 15 sekunder och pojkar/män i 17 sekunder. Av de undersökta var 78 % barn och 22 % 

vuxna35.  

 

 

Den tidigare forskningen har bidragit till många intressanta utgångspunkter för vår undersökning. 

Ingegerd Rydin tar upp vad hon kallar ”den goda kulturen”. Med det syftade hon på vad som är 

lämpligt att visa för barnen i rutan med fokus på barnprogram. Hennes tankegångar om vad som 

är lämpligt att visa för barn på tv fick oss att fundera. Är detta med ”den goda kulturen” något 

som går att ta med även i vår undersökning? Ja. Lilla Aktuellts redaktion måste ta hänsyn till vilka 

bilder och inslag de väljer att publicera i programmet.  

 

Sundin har studerat vilken roll kön har för att barn ska intressera sig för nyheter. Hennes 

utgångspunkt intresserade oss. Men till skillnad från Sundin har vi inte studerat ålder och kön hos 

publiken utan istället fokuserat på de personer som medverkar i inslagen, det vill säga reportern 

och intervjupersonerna. Vi är inte heller lika preciserade som Sundin. Vi har endast använt oss av 

kategorierna: flicka, pojke, man och kvinna.   

  

En annan likhet med Sundins avhandling är tidsperioden, en period då medielandskapet har 

genomgått en stor förändring, som hon skriver i sin avhandling.  

Vår undersökningsperiod är oktober och november år 1993 och samma månader år 2008. Under 

denna tid har både tidningar och tv förändrats dramatiskt, främst tekniskt. Men den största 

skillnaden mellan år 1993 och 2008 är sättet webben används på för att förmedla nyheter.  

Idag har läsaren respektive tittaren möjlighet att delta aktivt då det finns, så kallade, 

kommentatorsfunktioner i stor utsträckning bland artiklar på webben.  Detta bidrar till att det 

inte är envägskommunikation längre. Läsaren och tittaren har blivit mer aktiva. I flera av 

avsnitten från Lilla Aktuellt år 2008 fanns tittarfrågor som ska besvaras på webben. Denna typ av 

frågor fanns inte med i de program vi analyserade från år 1993. Sundin skriver också i sin 

avhandling om nätgenerationens medievanor och om barn som stora användare av datorer36. 

Därför är det inte oväntat att Lilla Aktuellt idag använder sig av webbfrågor och visar videoklipp 

på sin webbsida. Det kan vara ett sätt att behålla sina tittare.  

                                                           
35

 Ibid., s. 35. 
36 Sundin 2004, s.231 
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Amram och Hedquists uppsats har många likheter med vår. Vi har båda använt oss av en 

kvantitativ undersökning och undersökt samma program. Vi har, som de, undersökt hur många 

av de intervjuade i programmet som är kvinnor respektive män. Även vi fokuserade på hur 

många av de intervjuade som är barn respektive vuxna. Vi har därför haft deras resultat i åtanke 

när vi har analyserat vårt material.  

 

Den tidigare forskningen har fungerat som verktyg för att förstå och tolka studiens resultat. 

Kanske hade det varit enklare att knyta an vår undersökning till en teori om barn och nyheter, 

men vi fann ingen lämplig. Genom vårt val att hämta inspiration från flera forskares arbeten har 

vi fått en bred ansats och fler ingångar i analysen.  

 

4. Frågor 
Vår frågeställning är: Hur skiljer sig Lilla Aktuellt mellan åren 1993 och år 2008?  För att besvara 

denna fråga har vi använt oss av dessa forskningsfrågor: 

 Vilka ämnen rapporterar man om – då och nu?  

 Genom att undersöka vilka ämnen Lilla Aktuellt har rapporterat om kan vi se hur redaktionens 

nyhetsvärdering har förändrats sen starten år 1993 till år 2008.  

 

 Var utspelas nyheterna geografiskt?  

Vi finner det intressant att undersöka varifrån Lilla Aktuellt rapporterar och om det finns några 

geografiska områden som dominerar Lilla Aktuellts bevakning.  

 

 Hur gestaltas inslagen? 

Under den rubriken har vi särskilt uppmärksammat följande delfrågor: Vem är reporter? Vem 

intervjuas? Utformas inslagen i huvudsak informativt eller underhållande? Formges inslagen med 

hjälp av intervjuer, miljöbilder, dramatisering och nyhetsgrafik? I hur stor utsträckning består 

Lilla Aktuellts intervjupersoner av barn och förekommer det att Lilla Aktuellt låter barn agera 

reporter? Anledningen till den sistnämnda frågan är att Lilla Aktuellt tidigare har använt sig av 

barn som reportrar, men vid vårt besökt på Lilla Aktuellt påpekade projektledaren Lowe Östberg 

hur viktigt det är att använda sig av utbildade journalister. Hur könsfördelningen i Lilla Aktuellt 
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ser ut är också intressant då programmet sänds på en public service- kanal som bland annat ska 

främja jämställdhet och mångfald i samhället.   

 

Utdrag från SVT:s jämställdshetspolicy från 2008: 

   ’’Sveriges Television betraktar jämställdhet mellan kvinnor och män som en tillgång i arbetet 

och en förutsättning för public serviceuppdraget ’’37.  

 

 

5. Metod och genomförande 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys, då vi ansåg att denna metod var bäst 

lämpad för den undersökningen vi ville göra. Den stora fördelen med metoden var att vi fick 

fram vårt resultat svart på vitt, i form av absoluta tal. I Metodpraktikan konsten att studera samhälle, 

individ och marknad av Mikael Gilljam, Peter Esaiasson och Henrik Oscarsson förklarar de 

begreppet kvantitativ med att undersökningen bygger på lika och jämförbara uppgifter, så kallade 

analysenheter38. Dessa analysenheter ska sedan vara tillräckligt många för att resultatet ska kunna 

uttryckas och analyseras med siffror.  

För att få svar på vår frågeställning, hur Lilla Aktuellt har förändrats sedan året 1993 till året 2008, 

ansåg vi att en kvantitativ innehållsanalys gjorde det lättare att urskilja likheter och skillnader 

mellan de två åren. För att kunna besvara denna fråga har vi delat upp den i delfrågor.  

Vilka ämnen rapporterar man om? För att besvara denna fråga använde vi oss av vår kodblankett 

och kodade nyheterna enligt de kategorier vi valt (bilaga 1). De ämnen vi valt att ha med under 

denna kategori är dels de som vi ansåg var vanliga inom nyhetssammanhang, exempelvis ekonomi 

och krig/konflikt, dels tog vi med en kategori som vi döpte till barn. Då Lilla Aktuellt är ett 

program som riktar sig till barn och har många nyheter som är specifika för målgruppen ansåg vi 

att det var viktigt att ha med denna kategori. 

 

Var utspelas nyheterna geografiskt? På samma sätt som vi besvarade frågan om vilka ämnen man 

tog upp besvarade vi även denna fråga. Vi tog inte med alla länder som enskilda kategorier utan 

delade upp världen i olika delar. Sverige fick stå för sig själv eftersom programmet sänder härifrån 

                                                           
37

 Lagar och regler, Hægerström, Ursula,  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=60232&a=699461 (PDF- fil: 
Jämställdhetspolicy för SVT) 
38 Metodpraktikan konsten att studera samhälle, individ och marknad, Gilljam, Mikael, Esaiasson, Peter & Oscarsson, 
Henrik,  2009, s.223. 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=60232&a=699461
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och lokala nyheter oftast får ett tyngre genomslag39. Övriga kategorier kan ses på vår kodblankett 

(bilaga 1).  

 

 

Hur gestaltas inslagen? Vi tittade på fyra kategorier i denna fråga. Vi undersökte köns- och 

åldersfördelningen bland intervjupersonerna och reportrarna och om inslaget var underhållande 

eller informerande. Vi kodade även vilka journalistiska hjälpmedel som återfanns i inslaget i form av 

nyhetsgrafik, dramatisering, intervju och miljöbilder. Även här ansåg vi att en kvantitativ innehållsanalys 

kunde hjälpa oss att få svar på vår fråga. Vi ansåg att frågan om inslaget var underhållande eller 

informerande var speciellt intressant. När vi hade tittat på några av Lilla Aktuellts inslag fick vi en 

känsla av att programmet har blivit mindre seriöst jämfört med när vi själva såg programmet som 

yngre. Med detta menar vi att programmet har blivit mer underhållande. 

För att utföra undersökningen satte vi oss ner med varsitt papper och penna samt ett exempel av 

vår kodblankett (bilaga 1) framför oss. Vi tittade på ett inslag i taget och kodade samtliga inslag. 

Om inslaget berörde en ekonominyhet från Sverige skrev vi en 2 i V2 för att koda det som en 

ekonominyhet och en 1 i V3 för att koda det som en nyhet i Sverige. När vi var överens om hur 

vi skulle koda inslaget skrev vi ned det på en kodblankett. Om vi inte var överens diskuterade vi 

inslaget och om det behövdes tittade vi på det ytterligare en gång. Detta för att vara säkra på att 

inslaget enbart kunde kodas på ett sätt. 

 

5.1 Material 
Vi har analyserat sammanlagt 16 stycken (se bilaga 2 för programmens datum) av Lilla Aktuellts 

huvudsändningar, från oktober och november åren 1993 och 2008, som vi beställde från Statens 

ljud- och bildarkiv40. Vi har valt de fyra första sändningarna från varje månad i den mån de gick 

att få tag på. År 1993 var första året som Lilla Aktuellt sändes med start i september. Eftersom 

programmet startade i september valde vi månaderna oktober och november för vår 

undersökning. Vi valde sedan år 2008 istället för år 2009 eftersom programmen från oktober och 

november år 2009 ännu inte fanns på Statens ljud- och bildarkiv. En annan anledning till att vi 

valde år 2008 som undersökningsperiod var för att komma så nära inpå nutid som möjligt.  

                                                           
39 McQuail 2005, s.310. 
40 http://smdb.kb.se/ (Hemsida Statens ljud- och bildarkiv). 

http://smdb.kb.se/
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5.2 Metodkritik 
Vi tyckte att en kvantitativ innehållsanalys var det bästa valet för oss, då man tydligare ser 

förändringar med hjälp av denna metod. Därför valde att göra en kvantitativ undersökning istället 

för en kvalitativ. Trots det kan vi i efterhand se svagheter med vår valda metod. För det första 

märkte vi att det var svårt att fokusera på innehållet i inslagen när man samtidigt ska koda 

korrekt. Trots att vi gjorde en kvantitativ analys och inte gick så djupt in i själva inslagen var det 

uppenbart att även mer kvalitativa aspekter var intressanta att notera.  

När vi satte oss ner för att analysera vårt resultat så såg vi att siffrorna kunde vara lite 

missledande, då programmen från år 2008 innehöll fler inslag än de som sändes år 1993.           

Det nämner vi i vår resultatdel.  

 

5.3 Definitioner av våra kategorier 
Här nedan följer en lista på de kategorier som vi anser kan behöva definieras. 

Brott: Med denna kategori menar vi en händelse som är olaglig. Ett exempel från vårt material är 

ett inslag om pirater utanför Afrika och ett annat är ett inslag om björnar som torteras i Grekland 

och Turkiet. 

Ekonomi: Inslag som tar upp ekonomiska nyheter. Från år 2008 är det exempelvis många nyheter 

om finanskrisen och om uppsägningar som vi har placerat i denna kategori. Även inslag som tar 

upp julhandel och hur barn ser på pengar har vi placerat under denna rubrik. 

Sport: Redovisning av resultat från exempelvis fotboll och hockeymatcher.  

Kultur/Nöje: I denna kategori har vi lagt de inslag som handlar om film, musik och litteratur. Även 

tv-program som Lilla Melodifestivalen hamnade under denna rubrik. I denna kategori valde vi även 

att placera två stycken inslag som handlade om arkeologi, då vi definierar det som kultur. Vi valde 

även att kategorisera ett inslag om att bära Tors hammare som halsband och huruvida det var en 

modefluga eller inte under denna rubrik.  
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Krig/Konflikt: I denna kategori hamnade inslag som tog upp nyheter och information om krig och 

konflikter. Här valde vi att placera ett inslag om den svenska militären, då det fanns en klar 

koppling till krig, ansåg vi. 

Hälsa: I denna kategori hamnade inslag med fokus på välbefinnande och hälsa. Exempelvis fanns 

det flera inslag om diabetes samt ett inslag om en tandläkare i Nepal som gav barnen gratis 

tandvård. 

Miljö: Med miljö menar vi inslag som tar upp klimatfrågor som exempelvis ökad bilism men även 

inslag som rapporterade om miljökatastrofer som jordbävningar. 

Politik: Under politik placerade vi inslag som handlade om USA:s presidentval och även inslag om 

svensk politik och svenska politiker. Även ett inslag om hur thailändare strejkade för att få ha sin 

regering utbytt, valde vi att placera i denna kategori. 

Vi valde även att kategorisera ett inslag om hur thailändarna strejkade för att få sin regering utbytt 

i denna kategori. 

Barn: Vi tog med denna kategori då vi ville se hur mycket av Lilla Aktuellt nyheter som hade barn 

i fokus. Exempelvis ett inslag om pojken Max som gick hos psykologen och om en grupp barn i 

Holland som kopierade pengar och använde som leksaker. Även inslag om en friskola samt ett 

nytt betygsystem hamnade under denna rubrik, då vi ansåg att det var stort fokus på hur barnen 

tyckte och tänkte. 

Mänskliga rättigheter: I denna kategori har vi valt att placera inslag som tar upp händelser som vi 

anser kan kopplas till mänskliga rättigheter. Exempelvis var det ett reportage om en flicka i 

Afrika, som genom en hjälporganisation, fick pengar för att få råd att köpa ett hus. Ett annat 

inslag som vi valt att placera under denna rubrik var om en skola som tvingas att ta ner sina 

övervakningskameror, då det kränkte elevernas och lärarnas personliga integritet.  

5.3.1 Inslagens form och karaktär  

Nyhetsgrafik: Allt som förkommer i inslaget som är illustrerat, exempelvis en karta eller ett 

diagram. 

Dramatisering: Med dramatisering menar vi att det som visas i inslaget är iscensatt. Det är mer 

teater än det är vid exempelvis en vanlig intervju. Här har vi även valt att placera inslag där det 

förekommer övertydligt och överdrivet agerande från reportrarna. 
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Miljöbilder: Det var vanligt med miljöbilder i inslagen. Vi har därför valt att placera enbart inslag 

som uteslutande innehåller miljöbilder, det vill säga ingen nyhetsgrafik och inga intervjuer, under 

denna rubrik. 

Informativt/utbildade: Under denna kategori har vi lagt inslag som är mer förklarande och som har 

en seriös ton. Det är en allvarlig nyhet som ska tas på lite större allvar. Vi har bland annat valt att 

placera ett inslag om slavbarnens vardag på Haiti i denna kategori. 

Underhållande: Här har vi inte placerat några tyngre nyheter såsom krig utan mer lättsamma 

nyheter som exempelvis filmpremiärer. 

 

6. Undersökning och analys 

I följande kapitel kommer vi att redovisa resultatet från vår studie i tabeller och i löpande text.   

Vi kommer att jämföra de två undersökningsperioderna. Oktober och november år 1993 och 

samma månader år 2008. En fullständig redovisning av innehållet i de inslag som vi har analyserat 

finns som bilaga (bilaga 2). Här har vi endast tagit upp exempel från de inslag som vi anser har en 

väsentlig koppling till resultatet i tabellen. Det bör påpekas att siffrorna i tabellerna kan verka 

missvisande vid vissa tillfällen då antalet inslag under perioden 2008 är fler än de 1993. 

Vi har vidare valt att analysera och tolka vårt resultat direkt i anslutning till tabellerna för att 

underlätta läsningen och göra den mer intressant.   

 

Tabell 2. Antal inslag i absoluta tal i Lilla Aktuellts program under oktober och november år 1993 

och år 2008. 

Månad 1993 2008 

Oktober 24 27 

November 20 30 

Totalt antal inslag 44 56 
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6.1 Vilka ämnen tas upp? 
Tabell 3. Innehållskategorier i absoluta tal för de program vi har analyserat från år 1993 och år 

2008. 

Innehållskategorier Oktober/november 1993 Oktober/november 2008 

Brott 1 1 

Ekonomi 4 8 

Sport 0 0 

Kultur/Nöje 11 19 

Krig/Konflikt 6 2 

Hälsa 6 3 

Miljö 2 0 

Politik 5 7 

Barn 7 15 

Mänskliga rättigheter 2 2 

Totalt antal 44 56 
 

Här dominerar ämnet kultur/nöje Lilla Aktuellts nyhetsrapportering, detta gäller båda de aktuella 

perioderna år 1993 och år 2008. Det kan bero på att Lilla Aktuellts redaktion har valt nyheter som 

de vet intresserar barnen och är relevanta för dem41. Nyheter som tar upp filmpremiärer och 

artister som släpper nya skivor ses som intressanta nyheter ur ett barns perspektiv till skillnad från 

nyheter om skattesänkningar. Nedan följer ett exempel på ett av inslagen som vi kategoriserade 

under kultur/nöje. Inslaget belyser förberedelserna inför Lilla Melodifestivalen under oktober 2008. 

 

Inslag om Lilla Melodifestivalen42: 

 

Reporter Emma Wilson – Japp, här repas det för fullt och det är fullt med stjärnor 

här. Kolla! 

Bilder på artister som repar 

Emma Wilson – Det är på den här scenen som finalen kommer vara.  

Fast det är skitläskigt att stå här uppe! Hur vågar ni egentligen? 

                                                           
41

 McQuail 2005, s.310. 
42 Lilla Aktuellt 2/10 2008. 

 



21 
 

Tilda Emebäck 9 år – Det är inte så läskigt när man väl står där uppe men i början 

innan vi skulle gå upp på scen så var det lite pirrigt. 

Emma Wilson – Vad är svårast? 

Ida Wendle 9 år – Jag tycket det är ganska svårt att dansa exakt likadant ifall man 

ska det. 

Emma Wilson – Okej, men kommer det bli nån glitter och glamor, typ så här eller? 

(Visar sin långa paljett kjol) 

Tilda Emebäck 9 år – Nä, inte riktigt men du kan komma med och titta 

Ida Wendle 9 år – Titta på våra kläder. 

Emma Wilson – Ja! Okej. 

Går iväg till logen 

Emma Wilson- Åh, va snyggt. Och ni matchar ju också. 

Tilda Emebäck 9 år- Ja 

Ida Wendle 9 år – Tack. 

Emma Wilson – Åh där är Nassim, Lycka till på lördag tjejer. Hej då! 

Går efter Nassim, programledare för Lilla Melodifestivalen 

Emma Wilson- Nassim! Tja, Hur är det? 

Nassim Al Fakir – Tack det är jätte bra. 

Emma Wilson – Va kul. Du. Det är ju så många som repar här ute nu och du är ju 

programledare. Har du någon favorit? 

Nassim Al Fakir – Ja jag har faktiskt en som ja... 

Okänd arg kvinna – Nassim, scenen nu! 

Nassim Al Fakir – ell... ja... ja tror... eller vi (Springer iväg efter kvinnan) 

Emma Wilson – Ja, egentligen spelar det ju ingen roll vad Nassim tycker för det är 

ju ni där hemma som ska rösta och det kommer ni kunna göra på lördag. Eller hur 

Pelle? 

 

Att de tog med en nyhet om Lilla Melodifestivalen är självklart då det är en nyhet som direkt berör 

barn. Vidare så är barn ett ämne som har fått stort utrymme i Lilla Aktuellts nyhetsrapportering i 

de båda undersökta perioderna. Kategorin barn är den kategori som fått flest antal inslag näst 

efter kultur/nöje. Det beror på att Lilla Aktuellts redaktion har som mål att alltid ha med barn i 

reportagen samt utgå från barnens perspektiv43.  

 

                                                           
43 Lowe Östberg intervju via mejl 23/11- 09. 
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På Lilla Aktuellts redaktion diskuteras också ständigt hur man inom redaktionen ska ta upp 

händelser som krig och olyckhändelser i rutan utan att skrämma barnen. Ingegärd Rydin skriver i 

sin bok Barnens röster. Program för barn i Sveriges radio och television 1925- 1999 om den ’’goda 

kulturen’’44. Med det här begreppet syftar Rydin på det som är lämpligt och gångbart att visa upp 

för barn. Vi tycker oss se att det är ett tankesätt som Lilla Aktuellts redaktion har i bakhuvudet 

när de diskuterar hur de ska ta upp krig och olyckshändelser i rutan utan att skrämma barnen.  

 

År 1993 fanns det mer än dubbelt så många inslag om krig och konflikter än år 2008. Det kan bero 

på att dessa nyheter utspelade sig geografiskt nära Sverige45. Det var en konflikt på Nordirland 

och krig i delar av Europa under den perioden. Det ansåg redaktionen vara viktigt att ta upp 

utifrån de krav som man ställer på en nyhet.  

 

Kriterierna för vad som klassas som en nyhet46 återfinns i de val som Lilla Aktuellts redaktion har 

gjort gällande vilka nyheter de har med i programmet. Redaktionen har valt nyheter som de vet 

att publiken kan identifiera sig med samtidigt som de valt nyheter som de vet att barnen bör få 

veta mer om. Nyheter som är dramatiska och negativa är fortfarande nyheter och det ingår i deras 

programmål som program att ta upp dessa. När något ’’otäckt’’ har hänt som inte nödvändigtvis 

behöver drabba den som tittar (t.ex. mordet på flickan Engla år 2008) försöker alltid Lilla Aktuellt 

sätta det i ett begripligt sammanhang47. Under båda åren har vi funnit nyheter som barn kan se 

som skrämmande. Här följer två exempel på inslag från både 1993 och 2008 och man kan se en 

tydlig skillnad i hur de väljer att presentera nyheten för tittarna. 

 

Inslag om efterföljderna av kriget i Moçambique48: 

 

Programledare Pieter Tham - I Moçambique i Afrika har det varit krig i 16 år 

mellan regeringens trupper och en gerilla som kallas Renamo. Men för ett år sen 

blev det äntligen fred i Moçambique. 

Programledare Isabella Grybe – Det var ett mycket grymt krig och gerillan 

förstörde 100-tals skolor och använde barn som soldater.  

                                                           
44 Rydin 2000, s. 343 
45 McQuail 2005, s.310. 
 
46

 Ibid. 
47

 Lowe Östberg intervju via mejl 24/11- 09. 
48 Lilla Aktuellt 17/11 1993. 
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Pieter Tham – Minst en halv miljon Moçambique-barn har fötts i flyktingläger 

utomlands. Nu kan de återvända hem till Moçambique.   

Reporter Henrik Samuelsson – I flyktinglägret hjälper barnen till med det mesta. 

Och trots att de flesta har bott här i hela sitt liv så har de haft det ganska bra. Inget 

krig, det finns skola och hjälporganisationerna delar ut mat varje dag. En och en 

halv miljon moçambikier, lika många som det bor i hela Storstockholm, flydde 

undan kriget till grannländerna. Nu vänder de hem. Mer än hälften av dem är barn 

och de en gång lyckades fly så har de flesta familjemedlemmarna överlevt.   

Men det var många som aldrig hann fly. Eva är en av dem.  

Eva 12 år med svensk textning – Det var mycket svårt… min bror blev mycket 

sjuk och dog. Han dog tillsammans med min mor. Min far är i Sydafrika. 

Farbröderna tog oss hit till centralsjukhuset.  

Henrik Samuelsson – Josés föräldrar dödades framför hans ögon och nu bor han 

på ett tråkigt barnhem. 200 000 barn i Moçambique är föräldralösa. Under kriget 

var det många barn som dödades och flickor som överlevde rövades bort och 

utnyttjades sexuellt.  

Maj-Gull Gustafsson, frivilligarbetare – De här barnen är inte så mycket värda. 

Henrik Samuelsson – Sen så hade du, du berättade om en liten flicka som var 1,5 

år. Vad hade hänt med henne? 

Maj-Gull Gustafsson – Ja, den här flickan hittade man ungefär för ett år sen 

utanför Maputo. Och eh, samma sak, banditerna hade kommit, dödat alla vuxna 

men av någon anledning hade man lämnat den här lilla flickan själv. Och det man 

hade gjort det var att gräva ner henne upp till halsen. Och det var så man fann 

henne.  

Henrik Samuelsson – Eva klarar inte av att berätta mer utan vill helst glömma det 

som har hänt.  

Maj-Gull Gustafsson (sitter med en ung kille)– Carlos kan inte tala, men han hör och 

han är skadat av kriget, genom kriget.  

Henrik Samuelsson – Han har blivit chockad? 

Maj-Gull Gustafsson – Ja han har blivit chockad av bomber och, eh, fått en chock. 

Och troligen sett sina föräldrar dödas då.  

Henrik Samuelsson – Finns det någon hjälp för de 10 000-sals barn som drabbats 

av kriget? Nej, inte för alla, men här i Chimoib, i centrala Moçambique, arbetar 

Röda korset. 
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Här lär man vuxna och barn att leka tillsammans. Under 16 år av krig var det bara 

elände men nu är det nya tider. 

 

Reportern i inslaget berättar hur barnens föräldrar dödats framför deras ögon och nämner även 

hur flickorna blivit sexuellt utnyttjande. Berättelsen om den lilla flickan som blivit nedgrävd i 

marken kan definitivt verka skrämmande för barn. Inslaget som följder nedan är ett inslag från 

november 2008 och tar upp ett terrorattentat i Indien.   

 

Inslag om terrorattentat i Indien49: 

 

Programledare Pelle Nilsson – Allra först nu ikväll ska det handla om en otäck 

händelse som hela världen har följt idag. För i Indien så har över 100 människor 

dödats och ännu fler skadats i terroristattacker. Det var attacker mot bland annat 

hotell där det bor turister. Och i inslaget som vi ska visa nu så har vi varit noga med 

att inte välja de läskigaste bilderna.  

Speaker Madeleine Adaktusson – Så här såg det ut i den indiska storstaden Bombay 

igår kväll. En grupp terrorister gick helt oväntat till attack mot vanliga människor, 

flera av dem turister på semester. Terroristerna slog till mot bland annat olika hotell 

och de tog också många som gisslan. Så här berättar en svensk som lyckades fly. 

Telefonintervju med Lars Näckter – Vi samlade väl våra nödvändiga grejer och 

satte t-shirtar framför mun och näsa för det var väldigt mycket rök, tjock rök, 

hittade en trappa, sprang ner så snabbt vi kunde, var förstås livrädd att det skulle 

stå nån terrorist längst nere och möta upp oss men tack och lov så var det polis 

eller armé eller vad det var.  

Madeleine Adaktusson – Många människor har dödats av terroristerna och ännu 

fler har skadats. Och det är fortfarande oroligt i Bombay. Man tror att det är en 

extrem muslimsk terrorgrupp som ligger bakom och liknande attacker har hänt 

tidigare i Indien men det som händer nu är det värsta hittills. 

Programledare Pelle – Ja och de svenskar som är i Bombay verkar ha klarat sig bra. 

På våran webb kan du läsa mer om vad som händer där just nu och varför.   

 

                                                           
49 Lilla Aktuellt 27/11 2008. 
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I inslaget från 2008 berättar programledaren innan att redaktionen valt bort de läskigaste bilderna 

och han påpekar efter inslaget att de svenskar som är på plats har klarat sig bra. Skillnaden mellan 

de två inslagen är anmärkningsvärd. Inslaget från 1993 var mer detaljrikt och innehåll sådant som 

barn kan tycka är skrämmande. 

 

År 1993 handlade fem inslag om ekonomi och år 2008 samma period var det åtta stycken inslag 

som var ekonomirelaterade. Det berodde på att den nuvarande ekonomiska krisen slog till just 

under denna period. Eftersom den ekonomiska krisen var en händelse som inkluderade flera av 

kriterierna för en nyhet ingick det i Lilla Aktuellts programuppdrag att belysa frågan.  

Redaktionen väljer att vinkla nyheten så att barnen kan känna att information om krisen även 

angår dem.  

 

 

Inslag om julhandel50: 

 

Reportern Stephan Yüceyatak går runt och tittar på julklappar i en affär. 

Tar ett par tofflor 

Stephan Yüceyatak - Perfekt för Emma och Karin 

Tar en grythandske 

Stephan Yüceyatak – Åh, den här kommer Pelle gilla som julklapp. 

Går fram till kassan och tömmer sin påse med varor på bänken. Kassörskan slår in allt och 

priset stiger till över 600 kr. 

Stephan Yüceyatak – Oj, va dyrt det blir. Kanske ska vara lite mer försiktig ändå 

med julhandlandet. Man har ju hört ändå att det är ekonomisk kris. 

Speak av Stephan Yüceyataks till nyhetsgrafik om tidigare inslag – Ah, Pelle har ju 

pratat med folk om det. Karin, hon har ju berättat om banker som förlorat 

jättemycket pengar. Linda på Rapport sa ju till och med att det kanske blir färre 

julklappar i år. Och på webben svarade en hel del av er att ni också var orolig för 

ekonomin. Så blir det några julklappar i år eller? 

                                                           
50 Lilla Aktuellt 13/11 2008. 
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Michael Bäck, butikschef – Självklart blir det julklappar i år. Eh, det är inget tvivel 

om saken och vi känner inte av någon finanskris, här, än så länge. 

En äldre kvinna som tittar på ett Barbie slott – Ja den här kanske skulle bli bra. 

Stephan Yüceyatak – Ursäkta, eh, letar ni julklappar till barnbarnen? 

Äldre kvinna – Ja det är just vad vi gör. 

Stephan Yüceyatak – Ah okej, kommer de få lika justa julklappar i år som förra 

året. 

Äldre kvinna – Ja de kommer de få. Det räknar vi med. 

Stephan Yüceyatak – Du märker inte av någon finanskris eller sådär? 

Äldre kvinna – Nä, vi vet ju att det diskuteras men vi har inte märkt något av den 

ännu.  

 

 

6.2 Var utspelas nyheterna geografiskt? 
Tabell 4. Geografisk fördelning i absoluta tal för inslagen under program från 1993 och 2008. 

Geografi Oktober/november 1993 Oktober/november 2008 

Sverige 23 44 

Norden 1 0 

Europa 15 2 

USA 0 4 

Asien 2 2 

Afrika 1 5 

Latinamerika 0 0 

Karibien 2 0 

Australien 0 0 

Totalt antal  44 57 
 

Här ser vi att de flesta nyheter som Lilla Aktuellt rapporterat båda undersökningsperioderna 

kommer ifrån Sverige. Även detta kan kopplas till nyhetsurval och nyhetsvärdering51. Geografisk 

närhet är avgörande för att en händelse ska uppfattas som en nyhet.  

En händelse får större genomslag och blir intressantare för publiken om den inträffar i deras egen 

närhet. 

 

Tabellen visar att nyheter från USA är sällsynta år 1993. Samma mönster gäller Afrika med endast 

en nyhet. År 2008 har däremot fyra nyheter sitt ursprung i USA, vilket beror på presidentvalet 

                                                           
51

 McQuail 2005, s.310. 
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som ägde rum under detta år. Att sedan Barack Obama tog hem segern kan ha resulterat i ännu 

fler nyheter med USA i fokus. Det är också fler nyheter från Afrika denna period jämfört med 

samma period år 1993. En av nyheterna som vi har kategoriserat som en afrikansk nyhet hör ihop 

med det amerikanska presidentvalet. Det är inslaget om Barack Obamas afrikanska farmor.  

Barack Obamas seger i det amerikanska presidentvalet var en händelse som hade stor betydelse 

även för det svenska samhället och klassades då som en relevant nyhet att ta med trots att 

händelsen inträffade på andra sidan Atlanten52. Att det sedan inte rapporterades något från 

Latinamerika, trots att det troligen har utspelat sig nyheter även där, kan förklaras av att 

Latinamerika, geografiskt och kulturellt, ligger långt ifrån Sverige53. 

 

 En annan märkbar skillnad mellan nu och då är nyheter från Europa. År 1993-perioden 

förekommer 15 nyhetsinslag därifrån, medan vi endast finner två inslag från Europa 2008. 

 Det intressanta med 1993 års nyheter från Europa är att många utspelar sig i Holland. Ett av 

inslagen från Holland belyste en tandläkares lösning på ett tuggummiproblem. 

 

Inslag om en totempåle för tuggummi54: 

 

Programledare Isabella – Jag har dille på att tugga tuggummi. Precis varje gång vi 

ska in innan sändningar så vet jag inte vad jag ska göra av det riktigt och det är lite 

jobbigt. Man går och liksom trycker öve.. (avbryts av Pieter Tham ,programledare, som 

har tagit ut sitt tuggummi och trycker fast det på pappersmappen framför henne sedan över till 

miljöbilder från en tandläkare mottagning och barn som tuggar tuggummi.) 

Reporter Sharon Jáma – Vad är en tandläkares verkliga mardröm? Nä det handlar 

inte om tjatet om alla hål man kan få av att tugga tuggummi. Utan snarare vart de 

hamnar precis innan man ska sätta sig i tandläkarstolen. En tandläkare i Holland 

fick en snilleblixt. 

Art Terlingen med svensk textning – Vi hoppas det löser problemet med 

tuggummin som kletas fast överallt. Givetvis tycker vi det är ännu bättre att inte 

tugga tuggummi alls. 

Sharon Jáma – Han bad en skulptör göra en tuggummivänlig totempåle i 

väntrummet. Här får man gärna smälla fast sitt färdigtuggade bugg. 

                                                           
52 Ibid. 
53Ibid. 
54 Lilla Aktuellt 6/10 1993. 
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6.3 Hur gestaltas inslagen? 
Tabell 5. Inslagens form i absoluta tal i de valda programmen från 1993 respektive 2008. 

Form/gestaltning Oktober/november 1993 Oktober/november 2008 

Nyhetsgrafik 15 8 

Dramatisering 1 5 

Intervju 40 38 

Enbart miljöbilder 3 13 

Totalt antal 59 64 
Det totala antalet i tabellen skiljer sig från det totala antalet inslag då det eftersom det ibland förekommit 

fler former i samma inslag. 

Många av inslagen under båda dessa perioder innehåller intervjuer, hela 40 inslag 1993- perioden 

och 38 stycken 2008-perioden. Resultat visar att Lilla Aktuellt använder sig av intervjuer i stor 

utsträckning. Däremot är inte dramatiserade inslag återkommande i Lilla Aktuellts program, endast 

ett inslag 1993-perioden och fem inslag 2008-perioden. Det vi har klassat som dramatiserade inslag 

är bland annat ett inslag om vardagshjältar från år 2008. Detta inslag är iscensatt innan och det är 

mer teater än nyhetsrapportering.  

 

Utdrag från ett inslag om vardagshjältar55: 

 

Utspelar sig i en gymnastiksal på en skola. 

Okänd kille – Då sa jag stopp! Det där är mobbing! 

Reporter Stephan Yüceyatak – Bra! Modigt! 

Reporter Yassir Agbu 12 år – Som ni ser letar vi efter hjältar. Ha, ja inga 

superhjältar (Pekar på Stephan som har en blå, tajt superhjältekostym) men vanliga 

människor. Och hjältar de brukar vara modiga och snälla och osjälviska och … 

Barnen i bakgrunden kastar en boll i huvudet på reporter Stephan 

Stephan Yüceyatak – Aj, vad håller ni på med? Nu ska ni få alltså. 

Stephan börjar spela basket med barnen och passar inte till någon och beter sig inte som en 

lagspelare. 

Yassir blåser i en visselpipa. 

Yassir Agbu – Kom hit Stephan! Verkligen bra om hur en verklig hjälte ska vara. 

Kom igen så vi kan börja. 

                                                           
55

 Lilla Aktuellt 9/10 2008. 
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Stephan Yüceyatak – Ja ja (knäpper med fingrarna och ljuset släcks och en strålkastare riktas 

mot de två reportrarna) Och de nominerade hjältarna är…    

 

 

Vi har räknat inslag som gestaltas utan nyhetsgrafik, intervju eller dramatisering som enbart 

miljöbilder. Det innebär att det endast är en speaker som talar till inslagets bilder. Här ser vi en 

slående skillnad mellan de två undersökningsperioderna. År 1993 finner vi tre inslag som vi har 

klassat som miljöbilder. Motsvarande siffra år 2008 är tretton. Det kan bero på att 2008- perioden 

totalt sätt hade de flera inslag än 1993- perioden. Inslagen var kortare och det var fler nyheter i 

form av just miljöbilder med tillhörande speaker. En förklaring kan vara att tekniken har 

förändrats sen 1993 och nyhetsprogrammen genomgående innehåller fler snabba inslag.  

Under år 1993 fanns fler inslag av traditionell karaktär, det vill säga intervjuer.  

 

Tabell 6. Antal informativa respektive underhållande inslag i absoluta tal från de valda 

programmen från år 1993 och år 2008. 

Inslagets karaktär Oktober/november 1993 Oktober/november 2008 

Informativt/utbildande 35 36 

Underhållande 9 21 

Totalt antal 44 57 

 

När det gäller inslagens karaktär, betoningen av informations/utbildning respektive underhållning 

fann vi intressanta skillnader. Tabellen visar att nio av inslagen år 1993 var av underhållande 

karaktär. Motsvarande period år 2008 fann vi 21 inslag.  

Resultatet visar att Lilla Aktuellt har blivit ett mer underhållande nyhetsprogram. Ett inslag som vi 

klassat som underhållande och även satt under kategorin dramatisering följder nedan. 
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Inslag om filmpremiären av Madagaskar 256: 

 

Programledare Pelle Nilsson – Nu är det faktiskt så här att det blir film i 

programmet för i morgon så är det premiär för Madagaskar 2. 

Klipp från filmen sedan över till reporter Emma Wilson står i ett stall bredvid en zebra. 

Emma Wilson till zebran – Tja, har du sett filmen Madagaskar? 

Nä, det är ju klart du inte har för du är ju en zebra. Men vet du vad? Det handlar 

om en zebra. Kolla här (pekar in i kameran). 

Klipp från filmen. 

Emma Wilson – Den här filmen handlar om att lejonet Alex och hans kompisar 

ska ta sig tillbaka till djurparken där de är uppväxta och, eh, det går inte så bra. För 

det är pingviner som har byggt flygplanet som de ska ta sig tillbaka i.  

Klipp från filmen. 

Emma Wilson till zebran – Vad sa du? (vänder sig till kameran) Rebecka säger att hon 

känner sig lite utanför. (vänder sig tillbaka till zebran och håller fram mikrofonen) Varför 

är det så?  

Det kommer fram en textremsa framför zebran med texten ”Jag är ju svartvit. Jag känner mig 

färglös, liksom” 

Emma Wilson – Okej, vänta jag fixar. (knäpper med fingrarna och bilden blir svartvit) Får 

jag fortsätta nu? Tack. Jo, i den här filmen får man se Alex när han kommer tillbaka 

till savannen och får träffa sin familj som han blev tillfångatagen ifrån när han var 

liten.  

Klipp från filmen 

Emma Wilson – Men du (till zebran) jag tar tillbaka färgen nu för smultronen de är 

faktiskt röda. 

Textremsa från zebran ” Jaja, gör det då…” 

Emma Wilson – Ok bra. (knäpper med fingrarna och färgen kommer tillbaka) Av mig får 

filmen fyra smultron för att den är rolig, den har jätte bra musik och den passar 

hela familjen. Och jag tyckte jätte mycket om den. Så att eh, fyra smultron.  

Vänder sig till zebran 

Reporter Emma – Tack så mycket för hjälpen gumman. Hej då 

 

                                                           
56 Lilla Aktuellt 20/11 2008. 

 



31 
 

Det var ingen allvarlig nyhet och reportern kunde använda det till att bygga ett underhållande 

inslag med beståndsdelar av både dramatisering och bildeffekter. 

Lilla Aktuellt förändrar och utvecklar hela tiden formatet på sina nyheter för att det ska passa 

målgruppen57. Kanske är det så att dagens ungdomar lättare tar till sig underhållande nyheter? 

Även programtiden mellan inslagen är i vissa fall underhållande. Nedan följer ett exempel på hur 

programledaren Pelle Nilsson bidrar till att lätta upp stämningen.  

 

 

Monolog från programledaren Pelle Nilsson58: 

 

Programledare Pelle – High School musical 3 på bio snart och kolla här vad Emma 

har fixat till mig då. En Lilla Aktuellt tröja med Zac och Vanessas autografer. Tack 

Emma, den behåller jag. 

Visslar och håller upp tröjan framför sig. 

Programledare Pelle – aa, va?  

Håller upp fingret mot örat och lyssnar i öronsnäckan 

Programledare Pelle – De pratar i örat här nu… För liten?  

Håller upp tröjan mot kroppen och mäter med blicken. 

Programledare Pelle – Na, är den för liten? Ok… Ja, men då får väl helt enkelt nån 

av er…(Pekar in i kameran)… få den här tröjan istället. Så gör vi. Vi lottar ut tröjan 

till nån av er som kollar. Såklart. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 Lowe Östberg intervju via mejl 23/11-09. 

58 Lilla Aktuellt 2/10 2008. 

 



32 
 

 

6.4 Vem är reportern? 

Tabell 7. Könsfördelning och åldersfördelning i absoluta tal på reportrarna i de valda 

programmen år 1993 och år 2008. 

Reporter Oktober/november 1993 Oktober/november 2008 

Barn pojke 0 1 

Barn flicka 0 0 

Vuxen kvinna 28 22 

Vuxen man 18 36 

Totalt antal 46 59 
Det totala antalet i tabellen skiljer sig från det totala antalet inslag då det, i vissa fall, förekommit fler 

reportrar i samma inslag. 

Tabellen visar ett tydligt mönster. År 1993 dominerades av kvinnliga reportrar. År 2008 var antalet 

inslag med manliga reportrarna däremot 36 och inslag med kvinnliga reportrar var 22. Det kan bero på 

att programledaren var man och att han även figurerade som speaker i flera inslag. Samma period 

år 1993 hade Lilla Aktuellt två programledare, en man och en kvinna. 

 

 

6.5 Vem intervjuas? 

Tabell 8. Könsfördelning och åldersfördelning i absoluta tal på intervjupersonerna år 1993 och år 

2008. 

Intervju person Oktober/november 1993 Oktober/november 2008 

Barn pojke 23 24 

Barn flicka 23 48 

Vuxen kvinna 21 9 

Vuxen man 24 10 

Totalt antal 91 91 
Det totala antalet i tabellen skiljer sig från det totala antalet inslag då det, i vissa fall, förekommit fler 

intervjuer i samma inslag. 

 

Det är en jämställd 1993-period gällande de intervjuade. Man har exempelvis intervjuat lika 

många flickor och pojkar, 23 vardera. Det som är intressant är att Lilla Aktuellt har intervjuat 

dubbelt så många flickor som pojkar i 2008-perioden, 24 pojkar får komma till tals i förhållande 

till 48 flickor. Resultatet inom de båda perioderna när det gäller vuxna är relativt jämställt.  

Nästan lika många kvinnor som män fick komma till tals.  

Tabellen visar också att det är fler flickor som har blivit intervjuade år 2008, dubbelt så många 

jämfört med samma period 1993.  
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Resultatet skiljer sig från Amram och Hedquist kom fram till i sin undersökning. När det gäller 

hur jämställt Lilla Aktuellt är deras undersökning visade en mycket jämnare fördelning mellan 

könen än vad vi fått fram här. Det kan vara så att det just under dessa två månader figurerade fler 

flickor i programmen. Det är dock en stor skillnad mellan de olika åren och att det var mer 

jämlikt under just dessa två månader år 1993 går att tydligt se i resultatet. 

 

7. Sammanfattande slutdiskussion 
När vi först började med vår undersökning var vi inte säkra på vilka förändringar vi skulle få 

fram. Vi visste att det skulle finnas vissa skillnader mellan de två åren, men inte hur stora de 

skulle vara. Efter att ha tittat på programmen från båda åren vet vi nu svaret. Det finns skillnader 

och dessa är i vissa fall slående. 

 

Angående vilka ämnen Lilla Aktuellt väljer att ta upp är det tämligen lika mellan 

undersökningsperioderna. Den största delen av nyhetsinslagen handlar om kultur/nöje. 

Filmpremiärer och artister som släpper nya skivor tas upp både i 1993-perioden och 2008-

perioden. Däremot har oktober och november år 1993 dubbelt så många inslag om krig/konflikt 

och hälsa än vad oktober och november år 2008 har. Beror det på att Lilla Aktuellt tog upp fler 

allvarliga ämnen under 1993 eller att krigen under den perioden låg närmare oss, geografiskt sätt?  

Enligt McQuail kan det bero på sistnämnda59. Krig rapporterades i de vanliga nyhetssändningarna 

under 2008 och Irakkriget har rapporterats i stor utsträckning sedan det startade. Varför har Lilla 

aktuellt inte tagit upp det? En förklaring kan vara att Lilla Aktuellts redaktion inte tycker att det 

berör och intresserar barnen på samma nivå som Amy Diamonds nya julskiva gör. Är det ett rätt 

val? Vi tycker att det är viktigt att barnen får ta del av det som händer i världen. Inte bara 

underhållande nyheter utan även nyheter som barnen kan ha svårt att förstå. Det är därför 

program som Lilla Aktuellt finns, för att leverera nyheter på barnens villkor. Om de väljer bort 

nyheter om krig för att istället sända tre inslag om filmen High School Musical gör redaktionen 

inte sitt jobb. Barn ser samma löpsedlar som oss vuxna.  

De läser om bortrövade barn och om terrorattentat. Därför är det viktigt att det finns ett 

mediealternativ som vänder sig direkt till barn och förklarar händelserna på ett sätt som de kan ta 

till sig. 

                                                           
59

 McQuail 2005, s. 310. 
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En annan siffra som kan vara intressant att diskutera är att det under oktober och november 

månad år 1993 fanns två inslag som handlade om miljö. Ett inslag om en jordbävning i Indien och 

ett om hur byggandet av Öresundsbron kan påverka miljön. Oktober och november år 2008 

innehöll inga inslag om miljö överhuvudtaget. Hur kommer det sig? Miljö har varit ett aktuellt 

ämne i flera år nu och klimathotet är ett ord man stöter på i de flesta tidningar och på flera 

löpsedlar. Är klimathotet inte ett ämne man borde ta upp och förklara för barnen?  

Att ämnet barn fått större plats i programmet 2008-perioden jämfört med 1993-perioden ser vi 

positivt på. Det underlättar för tittaren att ta till sig nyheten om han eller hon kan relatera till 

personen det handlar om. Barn kan relatera till andra barn. Vi har dock inte valt att kategorisera 

alla inslag som innehåller barn inom denna kategori. Ett inslag från år 1993, ett reportage från 

Haiti, tog upp problemet med att barn användes som slavar. Det inslaget har vi lagt under 

ämneskategorin mänskliga rättigheter då inga barn ska behöva leva under sådana omständigheter. 

Vi ansåg att tyngdpunkten i det här inslaget låg på de mänskliga rättigheterna. 

Sammanfattningsvis så har vi märkt att de nyheter vi såg i programmen från år 1993 tog upp 

allvarligare ämnen än de från 2008. Kultur- och nöjesnyheterna handlade om arkeologiska fynd, 

band som gjorde låtar mot nazismen och om Tors hammare ska ses som mode eller religion.         

De inslag vi klassade som kultur och nöje år 2008 bestod till stor del av filmpremiärer, skivsläpp 

och inslag om datorspel. En förklaring kan vara att programmet vinklat sig mer till barn än förut. 

Det finns fler nyheter nu som kan tänkas intressera barn på en annan nivå. Det finns ett större 

utbud av dator- och tv-spel och det produceras fler filmer för barn nu än tidigare. 

Tittar vi sedan på var nyheterna kommer ifrån kan vi se att studiens resultat talar ett tydligt språk. 

Det var 15 inslag från Europa 1993-perioden och endast två under 2008-perioden. De flesta 

inslagen utspelade sig dessutom i Holland, vilket vi fann intressant. Var det kanske så att SVT 

redan hade en utsänd, från Aktuellt eller Rapport, på plats i Holland som kunde leverera 

intressanta nyheter även till Lilla Aktuellt? För speciellt häpnadsväckande nyheter var det 

egentligen inte. Ett inslag handlade om en grupp tjejer som dansade en jamaicansk dans och ett 

annat om hur barnen på en skola i Holland kopierar pengar för att leka med dem. Alla inslag var 

inte från Holland men det var tillräckligt för att göra oss fundersamma. Under oktober och 

november månad år 1993 fanns det inga nyheter från USA medan det år 2008 fanns fyra stycken.  

Förklaringen är sannolikt att det under 2008 var presidentval i USA och det amerikanska folket, 

för första gången i historien, fick en afroamerikansk president. Det var en historisk händelse som 

fanns med i de flesta nyhetssändningar världen över och även i Lilla Aktuellt.       
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Lilla Aktuellt är ett program som ska vända sig till barn. Programmet ska få barn att relatera till 

nyheterna och se kopplingen till sig själva. Barn ska förstå varför det är viktigt att veta vad som 

händer i samhället. Vilken roll har då reportern i frågan om att hjälpa att barnen förstå? 

Könsfördelningen när det gäller reportrarna skiljer sig mellan de två åren. Oktober och november 

år 1993 dominerades av kvinnliga reportrar. Oktober och november år 2008 har det svängt om. 

De flesta reportrarna är manliga. Vi tror att Lilla Aktuellt har valt att använda sig av barn som 

reportrar i hopp om att det ska underlätta för deras tittare. Barn kan lättare relatera till nyheten 

om de ser en person i sin egen ålder förmedla den. Det är anmärkningsvärt att inte fler barn 

framträder som reportrar i Lilla Aktuellt men förklaringen kan vara att Lilla Aktuellts redaktion vill 

använda sig av utbildade journalister i programmet. 

En av de undersökningar som gjorts på Lilla Aktuellt med koppling till genus är den av Siri 

Amram och Cecilia Hedquist, som vi tidigare har refererat till. Vi tycker att jämställdhetsfrågan är 

viktig och valde därför att studera könsfördelningen hos reportrar och intervjupersoner i Lilla 

Aktuellts program. Vi lade även till frågan om det var barn eller vuxna som blev intervjuade.   

Våra resultat stämde inte överens med den tidigare forskningen. Amram och Hedquists studie 

visade att Lilla Aktuellt var jämställt när det gällde könen. Både män och kvinnor fick komma till 

tals lika mycket. Enligt vår undersökning var jämställdheten bättre i programmen år 1993 än i 

programmen 2008. Då var det lika många flickor som pojkar som blev intervjuade, 23 stycken. 

Skillnaden mellan intervjuade vuxna och barn var inte anmärkningsvärd, då den var jämn.       

Det intervjuades 21 stycken vuxna kvinnor och 24 stycken vuxna män. Vad som istället blir 

intressant är när man tittar på siffrorna från år 2008. Där finns det nämligen en markant ökning 

när det gäller hur många flickor som blir intervjuade. En ökning från 23 stycken 1993 till 48 

stycken 2008. Det är mer än dubbelt så många.  

Det totala antalet intervjuer var lika många år 1993 som år 2008. Varför antalet intervjuer med 

vuxna män och kvinnor har minskat till mindre än hälften av vad det var år 1993 kan bero på att 

Lilla Aktuellt valt att fokusera mer på barnen. Återigen i hopp om att få barnen att relatera till 

nyheterna. Men varför denna ökning av intervjuade flickor? Det kan bero på att flickorna är mer 

framåt i dagens samhälle. Flickor vill svara på frågor och de tar mer plats idag än vad de gjorde 

1993.  Det intressanta med våra resultat är att de på några punkter skiljer sig mot vad tidigare 

forskning presenterat.  

De båda undersökningsperioderna skiljer sig åt när det gäller användningen av nyhetsgrafik, 

dramatiseringar och miljöbilder. Det som binder perioderna samman är intervjuerna.           

Varför Lilla Aktuellts redaktion har använt sig av intervjuer beror, enligt oss, på att de vill komma 
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i kontakt med barnen. Det är ett smart drag att intervjua barn i inslag som tar upp lite svårare 

ämnen som exempelvis ekonomi. De barn som blir intervjuade kan då dra paralleller och koppla 

till ämnen som tittarna kan förstå. 1993-perioden hade mer nyhetsgrafik i form av kartor och 

diagram än vad som förekom 2008. 2008-perioden hade däremot fler inslag med enbart 

miljöbilder än 1993-perioden. Lilla Aktuellt hade färre samt lite längre inslag under 1993-

perioden, vilket gjorde att det fanns plats för mer nyhetsgrafik. År 2008 hade programmet 

fortfarande samma sändningstid som år 1993, det vill säga 15 min, men desto fler kortare 

nyhetsinslag. 

Något vi tycker är intressant är, vad vi har valt att kalla, dramatisering. Under oktober och 

november månad år 1993 fanns det enbart ett inslag som var dramatiserade medan det under 

samma månader 2008 fanns fem inslag som innehöll någon form av dramatisering.                    

Att redaktionen valt att forma inslagen dramatiserande har fördelar, men risken finns att 

programmet uppfattas som barnsligt av de äldre barnen  

 

Lilla Aktuellt har förändrats mellan åren 1993 och 2008. Vi tror att det främst beror på formatet. 

Den digitalisering som har förändrat medielanskapet som helhet under 1990-talet. Det ska gå 

snabbt. Man ska ta in information från både programledaren och rullande textremsor. Bara för att 

tekniken tillåter detta betyder det inte att barnen uppskattar det. Vi har stundtals under vår 

kvantitativa undersökning av Lilla Aktuellts program från år 2008 känt att tekniken stjälper mer än 

hjälper tittarna. Det dramatiseras och överdrivs hela tiden. Ljud- och ljuseffekter avlöser 

varandra. Den seriösa journalistiken kommer i skymundan. Det kan vara en bidragande orsak till 

att Lilla Aktuellt tappat tittare under 2000-talet. Vi tror att barn ser nyhetsprogram som Aktuellt 

och Rapport som norm för nyhetsprogram. Lilla Aktuellt har svårt att upprätthålla denna norm. 

Varför har redaktionen satsat så hårt på underhållning? I kapitel två om Lilla Aktuellt refererar vi 

till Margareta Rönnbergs artikel om Lilla Aktuellt kontra Barnjournalen där hon skriver att 

programmen i Lilla Aktuellt tycks sträva efter att vara rappa, positiva och underhållande i sitt 

tonläge för att konkurrera med de underhållande programmen. Rönnberg ifrågasätter detta och 

skriver ’’rimligare vore snarare att möta konkurrensen med någonting annorlunda’’60. Vi 

instämmer. En annan orsak till att Lilla Aktuellt har blivit mer underhållande är flytten från SVT 1 

till Barnkanalen. Lilla Aktuellt hamnade då i barnprogramsblocket Bobster.  

                                                           
60 Edin & Vesterlund (red) 2008, s. 219. 
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Vi har, under vår studie, uppmärksammat en stor skillnad gällande bilderna i inslagen. Under år 

1993 var bilderna betydligt råare i många lägen jämfört med samma period år 2008. Det visades 

bilder, utan förvarning från programledarna, från begravningsceremonier från krigshärjade länder. 

Gränsen mellan nyhetsprogram som Aktuellt och Lilla Aktuellts program var vag. Hur mycket 

arbetar redaktionen för att anpassa nyheter för barnen? 

 Vi såg att en förändring hade skett mellan år 1993 och 2008. Nyheterna hade år 2008 blivit mer 

barnvänliga. 

 

Även journalistiken har förändrats. Inslagen under 1993 hade en mer journalistisk prägel jämfört 

med inslagen under 2008. Som blivande journalister blir vi besvikna på Lilla Aktuellts redaktion. 

Istället för att ställa politiker mot väggen gör Lilla Aktuellts reportrar mer lättsamma reportage. 

Detta finner vi anmärkningsvärt för då vi var på besök hos Lilla Aktuellt påpekade projektledaren 

Lowe Östberg hur viktigt det är att använda sig av utbildade journalister. Om Lilla Aktuellt 

använder sig av utbildade journalister varför lyser inte deras kompetens igenom? Journalisten ska 

fungera som en länk mellan folket och makten och det är deras uppgift att ifrågasätta och hålla 

sina läsare och tittare uppdaterade. Nyheterna ska hålla hög journalistisk klass och levereras till 

barnen på ett sätt som är lätt att förstå. Visst kan det fungera med denna typ av reportage men 

det får inte gå överstyr. Lilla Aktuellt är ett nyhetsprogram. I vissa av Lilla Aktuellts inslag från 

oktober och november år 2008 skämdes vi över reportrarnas agerande. I inslaget om Lilla 

Melodifestivalen, som vi återgav i kapitel sex, dansade journalisten och småskrattade och ställde, vad 

vi tycker onödigt många, frågor av karaktären: Hur känns det? Är du nervös? Dessa frågor är 

vanligt förekommande till barnen i Lilla Aktuellt. Reportrarna gick inte in på djupet. Ibland var 

inslagen förklarade och gick på djupet i särskilda sammanhang. Exempelvis ett inslag om hur 

Riksbanken sänker styrräntan. Detta gäller också rapporteringar som behandlade krig, konflikter 

och finanskrisen. Lilla Aktuellt lyckas därför stundtals att vara ett exemplariskt och förklarande 

nyhetsprogram för barn.   

 

Sammanfattningsvis: Lilla Aktuellt är ett nyhetsprogram för barn, vilket är någonting deras 

redaktion bör ta fasta på och ta sin uppgift på stort allvar. Det finns också bara ett nyhetsprogram 

för barn i Sverige och det är Lilla Aktuellt. Vi tycker därför att det är viktigt att Lilla Aktuellt inte 

blir en i mängden av alla underhållande barnprogram.  

 

 
 



38 
 

7.1 Fortsatt forskning 
Hur man rapporterar nyheter till barn bör belysas mer och vi har gjort ett försök i samband med 

vår uppsats. Det finns ett stort antal infallsvinklar som är intressanta för framtida forskning.  

 

Public service är ett ämne som det kan forskas mer i, speciellt hur public service- kanalerna 

vänder sig till barn. Är det i enlighet med de mål public service har att det enbart finns ett 

nyhetsprogram för barn? Det man vidare skulle kunna undersöka är hur en redaktion som sänder 

program i en public service- kanal, med barn som målgrupp, tolkar public service- begreppet. 

Man skulle kunna studera hur varje individ i en redaktion, exempelvis reporter och producent, 

arbetar för att uppfylla de krav som ställts på ett program som tillhör public service- sfären.  

 

En annan typ av studie, som vi blivande journalister finner intressant, är att sitta med barn och 

studera nyheter. Efter att man har tittat på ett antal nyhetssändningar ställer man frågor till 

barnen om hur de uppfattade nyheterna. Vad finner barnen intressant respektive ointressant i en 

nyhetssändning? Man skulle även kunna göra en jämförande studie med vuxna som får se på 

samma nyhetssändningar som barnen. Studien avslutas med att ställa samma frågor till de vuxna 

som man gjorde till barnen. För att se vilka skillnader respektive likheter det är i sättet barn och 

vuxna ser på och tolkar nyheter. 

 

Det finns mycket som ännu är outforskat på området om hur barn uppfattar nyheter och hur vi, 

på bästa sätt, får dem att ta del av det som händer i världen.  
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Bilaga 1. Kodblankett 
 

 
              

        

        Datum för inslaget V1 
 

Reporter 
 

V4 
 

    
Barn pojke 

 
1 

 Innehålls kategorier V2 
 

Barn tjej 
 

2 
 Brott 

 
1 

 
Vuxen kvinna 3 

 Ekonomi 
 

2 
 

Vuxen man 
 

4 
 Sport 

 
3 

     Kultur/Nöje 4 
 

Form/Gestaltning V5 
 Krig/Konflikt 5 

 
Nyhetsgrafik 1 

 Hälsa 
 

6 
 

Dramatisering 2 
 Miljö 

 
7 

 
Intervju 

 
3 

 Politik 
 

8 
 

Enbart miljöbilder 4 
 Barn 

 
9 

     Mänskliga Rättigheter 10 
 

Inslagets karaktär V6 
 

    
Informativt/utbildande 1 

 Geografi 
 

V3 
 

Underhållande 2 
 Sverige 

 
1 

     Norden 
 

2 
 

Intervjupersoner V7 
 Europa 

 
3 

 
Barn pojke 

 
1 

 USA 
 

4 
 

Barn flicka 
 

2 
 Asien 

 
5 

 
Vuxen kvinna 3 

 Afrika 
 

6 
 

Vuxen man 
 

4 
 Latinamerika 7 

     Karibien 
 

8 
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Bilaga 2. Inslagens innehåll 

 

1993 års program oktober och november 

Datum: 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11 

Antal inslag i programmen: 44  

Brott:  

 Engelsk organisation räddar dansbjörnar i Turkiet och Grekland. 

Ekonomi: 

 USA har handelsblockad mot Haiti för att tvinga dem till demokrati.  

 Nedskärningar drabbar skola och barnomsorg.  

 Finansministern talar om nedskärningar i skolan. 

 Bakgrundshistoria om varför vi betalar skatt.  

 Volvo säljer inga bilar. 

Kultur/Nöje: 

 Danska barn hittar arkeologiskt fynd.  

 Hattar är på modet igen.  

 Amerikanska wrestling proffs i Tyskland.  

 Bandet Fallout Blondes pratar om hur man blir rockstjärna. 

 Holländska ungdomar i forskargrupp har hittat arkeologiskt fynd. 

 Mänskliga bowlingklot i London är en ny fritidssysselsättning. 

 Tors hammare som halsband, är det mode eller religion? 

 Filmpremiär för Aladdin.  

 Tyska bandet Die Krupps gör låtar mot nazismen.  

 Tjejer i Holland dansar en jamaicansk dans vid namn bubbel. 

  Tv- och dataspelsmässa i Sollentuna.  

Krig/Konflikt:  

 Bosnienkriget och muslimska barn som behöver flytta. 

 Om kriget i Moçambique och de barn som överlevt.  

 Nedskärningar i lumpen, hur påverkar det Sveriges försvar om det blir krig? 

 Bosnienkriget. 

 Religiös konflikt på Nordirland. 
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Hälsa:  

 Barns psykiska ohälsa i samband med nedskärningar.  

 Prinssessan Fergie hjälper hjärnskadade barn i Albanien.  

 Ny dopingjour öppnar på Huddinge sjukhus.  

 12- åriga Theresa har diabetes.  

 Tandläkare i Holland har byggt en totempåle för tuggummi. 

 En tandläkare i Nepal ger barnen gratis tandvård. 

Miljö:  

 Jordbävning i Indien. 

 Om Öresundsbron och Dennisprojektet, kommer det leda till ökad bilism? 

Politik:  

 Folkpartiets ungdomsförbund vill att vi går med i EG.  

 Flyktingpolitiken i Sverige.  

 Svenska politiker försöker göra sig roliga för att locka ungdomar att bli intresserade av 

politik. 

 Rysslands politiska konflikt och dess bakgrundshistoria. 

 Tove Lifvendahl från MUF tycker inte alla ska få barnbidrag. 

Barn: 

 ”Problembarnet” Max går hos psykolog.  

 Barn i Holland trycker papperspengar och leker med dem.   

 Flyktingbarnen som gömmer sig i Sverige, ett case på två flickor. 

 Om ungdomar i England som rymt hemifrån. 

 Vilka jobb vill barnen ha och vilka kommer att finnas i framtiden?  

 Reportage om en religiös friskola.  

 Vad tycker barn om att göra med sina föräldrar? 

Mänskliga rättigheter:  

 Slavbarn på Haiti. 

 Om Albanien och frihet. 
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2008 års program oktober och november 

Datum: 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11 

Antal inslag i programmen: 57 

Brott:  

 Pirater utanför Afrika. 

Ekonomi:  

 Riksbanken sänker styrräntan, vad betyder det? 

 Om bruket i Åsensbruk som måste stängas och familjer som eventuellt måste flytta.  

 Finanskrisen slår hårt mot Volvo som behöver sparka folk. 

 USA och den ekonomiska krisen.  

 Om barn och pengar, att inte har råd att göra det som de andra barnen gör. 

 Ekonomiska krisen och hur den eventuellt påverkar julhandeln. 

 Företaget Sandvik säger upp folk. 

 Finanskrisen, ett inslag som förklarar vad det innebär. 

Kultur/Nöje:  

 Intervju med Idol-Johan.  

 Inslag om en känguruunge som bor i ett vanligt radhus för att hans mamma inte tog 

hand om honom.  

 Lanseringen av tv-spelet ”Little big planet” försenas på grund av att det förkommer 

utdrag från Koranen i bakgrundsmusiken. 

 Om premiären av filmen ”Nim och den hemliga ön”. 

 Om tre stycken High School Musical fans i Sverige.  

 Filmen High School Musical 3 har premiär. 

 Lilla melodifestivalen.  

 Tv-spel säljer mer än tidigare. 

 Nya delfinungar har föds på Kolmården. 

 Dataspelet World of Warcraft släpper ny expansion.  

 Vad är årets julklapp?  

 Musikgruppen Little Marbles har slagit igenom på egen hand utan hjälp från program 

som exempelvis Idol.  

  Ny pyramid har hittats. 

  Ny rymdfilm på Cosmonova.   
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 Madagaskar har filmpremiär.  

 Årets julvärd utsedd.   

 Amy Diamond släpper julskiva. 

 Darin släpper ny skiva.  

 Dreamhack i Jönköping. 

Krig/Konflik:  

 Om Kongo/Kinshasa kriget och människor på flykt. 

  Terrorattentat i Indien. 

Hälsa:  

 Om olyckor på lekplatser.   

 Barn med diabetes har rätt till hjälp i skolan. 

 Smutsiga sjukhus är en hälsorisk.  

Politik:  

 Om presidentvalet i USA. 

 Om EU mötet, Lilla träffar Margot Wallström, vice ordförande i EU-kommissionen.  

 Fyra stycken barn kommenterar partidebatten mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt. 

 Barack Obama vinner valet. 

  Barack Obamas farmor är glad över att hennes barnbarn har blivit president.   

 Ny barnombudsman. 

  Strejk i Thailand.  

Barn: 

 Lilla träffar en dansgrupp som dansar till High School Musical musiken. 

 Barn får pröva på att vara rektor för en dag.  

 En skola erbjuder barnen att lära sig kinesiska. 

 Om datorspelsparken i Tensta. 

 Lilla Aktuellts rappare Patrik och Herta har gjort en hiphop låt. 

  En skola i Lund har vunnit pris för bra skola.  

 Om vardagshjältar. 

 Om pojken Alfred som gillar att dyka. 

 Uppföljning på vardagshjältar.  

 Om betygsändringen i 8:an. 

 En engelsktalande skola i Sverige har ett eget presidentval. 
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  Nya barnombudsmannen träffar barn på ett fritidshem.  

 Om barn med föräldrar i fängelse och en ny film som berör detta. 

 Om den Europeiska skolan i Bryssel.  

  Ska man få läxor från skolan eller inte och skolor som erbjuder läxhjälp. 

Mänskliga rättigheter:  

 Reportage från Afrika om en flicka, som genom en hjälporganisation, fick pengar för att 

köpa ett hus.  

 Kameror ska plockas ner från en skola då de bryter mot lagen och inkräktar på elevernas 

och lärarnas integritet. 
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