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Abstract
In this essay a pilot study on the memory of Swedish Public Service radio news is presented. 30 subjects 

participated in the study, which was performed during three days, 18 to 20 of November 2013. The 

material which formed the basis for the study consisted three newscasts of Sweden's most popular radio 

newscast ”Dagens eko”, which is broadcasted live at 16.45 every day in the Public Service channels SR 

P1 and SR P4. The subjects listened to the broadcasts each day, and their memory of them was tested the 

day after each broadcast. 

 The aim of the thesis is to find out which properties of the audience that affect how much – and 

what parts – of a newscast that the audience remember. The properties the study has examined are 

gender, age, domicile and which other news media the study participants used during each day of the 

study. The aim of this paper is also to show which properties of the newscasts, and the news stories 

which they contain, that affect how much and what parts of the newscast the audience remember. No 

general conclusions can be drawn from the results presented in this paper as it is a pilot study with a 

limited material. The results presented apply only to the selected subjects in the selected three days.

 In this pilot study women remembered more news stories from the newscasts than men, listeners 

older than 50 years remembered more news stories from the newscasts than listeners younger than 50 

years and listeners who consumed many other traditional news media during the pilot study remembered 

more from the newscasts than listeners who did not. Domicile does, according to the results of this pilot 

studie, not affect the remembrance of a newscast. 

 It was also found that there were large differences regarding how well the different news stories 

were remembered. Some of the news stories were remembered by almost all subjects, while others were 

forgotten by the same number. The pilot study suggests that characteristics that increase the 

remembrance of a novelty are that the news story is a national news story, that it is mentioned in the 

introductory presentation of the broadcast, that it is presented as one of the three or four first news or at 

the very end of the broadcast, that it contain at least one interview or a speaker and that it is considered 

to be sensational. The pilot study also suggests that information about the actors and locations in a news 

story gets better remembered than information about what the news event actually was, why the news 

event occurred or what affect it will get.
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1. Inledning
Varje dag lyssnar 840 000 svenskar på ”kvart i fem-ekot”, Dagens ekos sändning i Sveriges Radio 

klockan 16.45 (TNS-Sifo oktober, 2013). Dagens eko och andra etersända nyhetsprogram är för många 

människor en viktig informationskälla för händelser i omvärlden. Nyheter påverkar med andra ord vår 

uppfattning av omvärlden. Den information vi tar del av och minns styr hur vi uppfattar vilka händelser 

i världen som är viktiga. Men minns vi verkligen vad som sägs under nyhetssändningarna? Kan vi på ett 

korrekt sätt återberätta nyheten om bombattentatet i Beirut? Eller är vi bättre på att återberätta nyheten 

om att finansministern klippt av sin hästsvans? 

 Sveriges Radio skriver i sin nyhetspolicy att Ekot har ett ansvar att sätta in komplicerade nyheter 

i ett sammanhang för att lyssnarna ska kunna förstå nyheterna och känna sig informerade (Sveriges 

Radio 2004). Som ett program inom ramarna för public service har de med andra ord ett ansvar inför 

svenska folket att presentera en nyhet som är svår och viktig på ett sådant sätt att lyssnaren kan förstå 

nyheten och därmed minnas den. 

 I denna uppsats presenteras en pilotstudie som belyser hur människan och hennes minne 

handskas med information som presenteras i nyhetssändningar. Det är alltså en liten studie av publikens 

reception av radionyheter. Under tre dagar i rad lyssnade 30 personer på tre sändningar av Dagens eko 

klockan 16.45. Dagen efter varje sändning fick samma personer svara på en enkät, som testade vilka 

nyheter de kom ihåg från nyhetssändningen och vilken typ av information de kom ihåg från de olika 

nyhetsinslagen. I deras svar fanns svar som kan ge en hint av vilka nyheter lyssnaren tar till sig och 

minns. Tidigt bör understrykas att de resultat som presenteras i denna uppsats är baserade på svar från 

endast 30 personer. Resultaten kan därför inte tolkas som generella. 

1.1 Definitioner
1.1.1 Korttidsminne

Korttidsminnet, även kallat arbetsminnet, är minnet människan använder i vardagslivet och kan 

beskrivas som människans förmåga att hålla något i minnet i ett par sekunder. Kapaciteten har satts till 

7±2 enheter hos hörande individer (Larson och Hilton Sant 2011). 

1.1.2 Episodiskt minne

Episodiskt minne är minnet av information som är unik för en specifik person och en specifik kontext. 

Minnet är starkt kopplat till det tillfället som personen tog del av kunskapen. Det episodiska minnet 

kräver en medveten erinring av det specifika tillfället (Tulving 1972, sida 5-6).
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1.2 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att genom en pilotstudie av nyhetsreception kunna visa hur mycket av 

en nyhetssändning en lyssnare minns och kan återge dagen efter lyssnaren tagit del av sändningen, vilka 

slags nyheter som är lättare eller svårare att minnas och återge och vilken information i nyhetsinslag 

som är lättare eller svårare att minnas. Ambitionen är också att undersöka om egenskaper hos deltagaren 

kan påverka hågkomsten av nyheter. De variabler som undersökts för att kunna besvara den frågan är 

kön, ålder, bostadsort samt andra nyhetsmedier personen konsumerat under dagen för lyssningen. För att 

avgränsa uppsatsens syfte har studien endast studerat sociologiska faktorers inverkan. 

 Uppsatsen syftar till att undersöka det episodiska minnet, alltså minnet av vad en person 

har upplevt. Uppsatsen syftar inte till att undersöka korttidsminnet, även kallat arbetsminnet. Detta 

motiveras av att arbetsminnet är användbart endast under ett fåtal minuter efter att information mottagits 

(Tulving 1972, sida 5-6). 

 Uppsatsen är relevant då forskning om publiken och receptionen av nyheter sedan flera 

decennier varit lagd på is. Under sjuttio- och åttiotalen var receptionsstudier med nyheter som material 

vanligt förekommande, men sedan dess har antalet studier varit mycket få. Därför är det intressant att ta 

reda på hur det ser ut i dag. Uppsatsen studie ämnar inte att ge svar på stora generella frågor om hur 

människans reception av nyheter fungerar utan ämnar att vara en pilotstudie. Resultaten från studien 

redovisas ändå i uppsatsen då det anses vara relevant för att kunna avgöra om vidare forskning ska 

kunna bedrivas på området eller inte. Studien kommer därför verka som en metodprövande studie för att 

undersöka om studien i förlängningen kan ligga till grund för mer omfattande forskning i vilken bredare 

slutsatser kan dras utifrån resultaten. Förhoppningen är att uppsatsen ska kunna ge journalister och 

programproducenter ny och användbar kunskap om vilka faktorer som påverkar lyssnarnas uppfattning 

av nyheter. 

1.3 Frågeställningar
1. Hur mycket av innehållet i en Ekosändning minns lyssnarna en dag efteråt?

2. Vilka egenskaper hos lyssnarna gör att de minns nyheterna mer eller mindre?

3. Vilka egenskaper hos innehållet och presentationen av nyheterna gör att lyssnarna minns nyheten mer 

eller mindre? 
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2. Sveriges Radio och Ekot
2.1 Sveriges Radio

Sveriges Radio är ett public serviceföretag som ska erbjuda reklamfri och oberoende radio, tillgänglig 

för landets alla medborgare. Varje dag lyssnar fem miljoner människor på Sveriges Radio. Sveriges 

Radios uppdrag står formulerat i deras sändningstillstånd som utfärdas av regeringen 

(Kulturdepartementet 2009).

2.2 Ekot

Ekot, även kallat Dagens eko, är ett nyhetsprogram i Sveriges Radio. Ekot ansvarar för public 

serviceföretagets nyhetsrapportering i de fyra radiokanalerna P1, P2, P3 och P4. Programmet sändes för 

första gången i oktober 1937 och skulle vara ett komplement till Tidningarnas Telegrambyrås (TT) 

nyhetssändningar i radio, som bestod av korta telegram. Dagens eko skulle i stället ha längre och 

fördjupande nyhetsprogram. I dag sänds Ekot en gång i timmen, förutom i P1 under vardagsmorgnar, då 

programmet sänds oftare. Lunchekot sänds 12.30 varje dag och är den längsta sändningen på 20 

minuter. Programmet har som nyhetspolicy att alltid ge nyheter som är sanna och relevanta och som 

berör ett stort antal människor. Sveriges Radio skriver i sin nyhetspolicy att Ekot har ett ansvar att sätta 

in komplicerade nyheter i ett sammanhang för att lyssnarna ska kunna förstå nyheterna och känna sig 

informerade (Sveriges Radio 2004). Dagens eko klockan 16.45 är den mest populära sändningen under 

dagen som flest människor tar del av. Därför borde också ekoredaktionen anse att den sändningens är 

den viktigaste. Sändningen är 15 minuter lång och sänds på vardagar i två av radions fyra rikskanaler – 

SR P1 och SR P4. Sändningen har varje dag cirka 840 000 lyssnare (TNS-Sifo oktober 2013). 
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
3.1 Birgitta Höijer och Olle Findahls receptionsforskning under sjuttio- och åttiotalen

I Sverige är det främst forskarna Birgitta Höijer och Olle Findahl som studerat begripligheten och 

minnet av nyhetssändningar i radio och TV. Under sjuttio- och åttiotalen utförde Höijer och Findahl, 

som anställda vid publik- och programforskningsavdelningen vid Sveriges Radio, två stora empiriska 

undersökningar genom klassiska experiment med sammanlagt nära 1000 försökspersoner (Höijer och 

Findahl 1984 a, sida 11). I den ena studien undersökte de hur nyhetsinslag minns och begrips utifrån 

språklig utformning och bildsättning. I den andra studien gjorde de begriplighetsanalyser av 

nyhetsinslag i Dagens eko, Rapport och Aktuellt. De redovisade sedan båda experimenten i 

avhandlingen Nyheter, förståelse och minne från 1984. Deras främsta resultat gällande 

nyhetspresentation och minne av radionyheter, vilket är relevant för den här uppsatsen, var att 

upprepningar av viss information påverkar hågkomsten positivt. Även teorin om ”Den sneda 

minnesbilden”, som handlar om hur vi lättare minns information om vem eller vilka nyheten handlade 

om och var den utspelade sig än information om varför händelsen inträffade eller vilka effekter 

händelsen fick, anses relevant. Dessa teorier presenteras mer utförligt längre ned i detta avsnitt. Höijer 

och Findahl skriver i avhandlingen Begripslighetsanalys – En forskningsgenomgång och en tillämpning 

på nyhetsinslag i Radio och TV (1984) att den genomsnittliga hågkomsten av en nyhetssändning i radio 

med tolv inslag är 44 procent. I avhandlingen Nyheter, minne och förståelse undersökte de också vilka 

bakgrundsfaktorer hos lyssnaren som påverkar och kom fram till att ”genomsnittligt sett så kom män 

ihåg mer av nyhetsinformationen än kvinnorna, de äldsta åldersgrupperna kom ihåg mindre än de yngre 

och när det gäller utbildning så stiger hågkomsten med ökad utbildning” (Höijer och Findahl 1984 a, 

sida 179).

 I samma avhandling presenterar Höijer och Findahl sina egna analyser av vilka olika faktorer 

hos innehållet som påverkar begripligheten av en text. Att undersöka begripligheten av nyhetsinslag är 

inte syftet med denna uppsats. Uppsatsens syfte är enbart att undersöka minnet av nyhetsinslag, men 

Höijer och Findahls begriplighetsanalyser har legat till grund för utformningen av enkätfrågorna. 

Förståelsen för vilka faktorer som påverkar begripligheten av en nyhet har också betydelse då minnet av 

en nyhet påverkas av nyhetens begriplighet. Kan en person inte begripa vad en nyhet handlar om kan 

personen inte heller minnas nyheten lika bra (Höijer och Findahl 1984 b, sida 124). 

 Höijer och Findahl genomförde sina begriplighetsanalyser i två steg. Först undersöktes 

innehållsstrukturen. De beskrev alla uppgifter som gavs i nyhetsinslagen och hur de var relaterade till 

varandra. Därefter gjordes en presentationsanalys. Bland annat undersöktes vilken information som 
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upprepades eller betonades och om det fanns några begriplighetshinder. 

 Höijer och Findahl har själva listat de sju faktorer i presentationen av en nyhet som enligt dem 

utgör ett hinder för begripligheten av nyheten (Höijer och Findahl 1984 b, sida 121): 

1. Utvikningar i form av längre beskrivningar som uppfattas som ett avbrott i historien

2. Omkastad ordningsföljd av flera händelser som är relaterade till varandra

3. Olika benämningar på samma sak

4. Svåra ord 

5. Svåra meningar

6. För snabb uppläsningshastighet om texten är informationstung

7. Störande bilder (gäller enbart för TV)

Den forskning som Birgitta Höijer och Olle Findahl bedrev under sjuttio- och åttiotalen har till stor del 

legat till grund för den här uppsatsen. 

3.2 Minnesforskning under 1900-talet

Från slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet var minnesforskningen begränsad. 

Undersökningarna var inte många till antalet. Ändå kom forskarna ofta fram till liknande resultat, och 

deras slutsatser har spelat en stor roll för den mer moderna minnesforskningen. Efter 1950-talet växte 

intresset för minnesforskningen. Studierna blev större och mer omfattande, och en rad nya teorier om 

minnet framkom (Höijer och Findahl 1984, sida 15). Nedan presenteras i korthet de viktigaste 

slutsatserna från 1900-talets minnesforskning. 

3.3 Vi minns grundstenarna

I Paris under det sena 1800-talet undersökte forskarna Alfred Binet och Victor Henri (1894) hur elever 

minns små, korta berättelser. De fann ofta att alla elever mindes vissa delar av berättelsen, medan ingen 

mindes andra delar av berättelsen. Deras slutsats blev att vi minns ”grundstenarna”, vilket de definierar 

som huvudaktörer, huvudhändelser och konsekvensen av det hela. Binet och Henri kom även fram till 

att betoningen av orden har större betydelse än ordens innebörd eftersom vår uppmärksamhet och 

medvetenhet är styrt av vilka ord som betonas i en mening (Binet och Henri 1984 b, sida 24-59). Detta 

beskrev även den tyska forskaren William Stern som var verksam under samma tid. Stern såg att 

detaljerna i en berättelse ofta blandades ihop eller utökades med ytterligare information. Hans slutsats 

var precis som Binet och Henris, att minnet av detaljerna styrs av betoningen av orden, men också av 

lyssnarens uppmärksamhet under studietillfället (Höijer och Findahl 1984 a, sida 5). Samma slutsats 
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gjorde minnesforskare under hela 1900-talets första hälft. En studie utförd under 1950-talet av forskaren 

Bronislaw Gomulicki beskrev exempelvis hur människor minns aktörer, händelser och konsekvenser av 

händelser tydligt, medan sådan information som miljöbeskrivningar och utvikningar glöms bort (Höijer 

och Findahl 1984 b, sida 52). 

3.4 Intresse och erfarenheter påverkar

Under 1930-talet slog den engelske forskaren Frederic Bartlett fast efter nästan 20 år av studier vid 

universitetet Cambridge att försökspersonernas intressen, attityder, tidigare erfarenheter samt sociala 

och kulturella konventioner påverkar vad personen minns. Barlett hävdade att minnet alltid är en 

rekonstruktion, där vi strävar efter att ge berättelsen mening och sammanhang. Det var enligt Bartlett 

orsaken till att vi förkortar och förändrar historier när vi återberättar dem (Höijer och Findahl 1984 b, 

sida 20-21). 

3.5 Kognitiva scheman för minne

Det finns en lång tradition av teori som innefattar händelsescheman och berättelsescheman. Teorin 

beskrevs redan av Aristoteles (Höijer och Findahl 1984, sida 20). I dag brukar man däremot inte hänvisa 

till Aristoteles, utan till Bartlett, när schemateorin beskrivs. Bartlett skriver: ”Schema hänför sig till en 

aktiv organisation av tidigare reaktioner och erfarenheter, som alltid måste antas operera vid 

välanpassade responer. Schemabestämning är det mest grundläggande sätt som tidigare erfarenheter 

påverkar oss” (Bartlett 1932, sida 201). 

 Scheman handlar med andra ord om ett sätt att i minnet strukturera och organisera kunskaper och 

erfarenheter, och använda dessa strukturer nästa gång en liknande erfarenhet påträffas. När du har varit 

med om en händelse så skapas ett schema i ditt undermedvetna som sedan används nästa gång du är 

med om samma händelse. Du förväntar dig att samma saker sker på samma sätt.

 Men man skiljer alltså på händelsescheman och berättelsescheman. Händelsescheman handlar 

om att specifika aktiviteter som exempelvis ett biobesök struktureras in i vissa delmoment som följer en 

viss ordning. Det kan exempelvis vara: Boka biljett, gå in på biografen, hämta ut biljett, köpa popcorn 

och läsk, slå sig ner i salongen och slutligen se filmen. Enligt Bartlett förstår en människa en berättelse 

bättre om den följer det händelseschema som mottagaren har för den aktiviteten.

 Berättelsescheman handlar om att olika genrer är uppbyggda och strukturerade efter ett visst 

berättelseschema. Schemateoretikerna menar att efter att en person har lyssnat till en viss typ av 

berättelse tillräckligt många gånger lär personen känna strukturen för den typen av berättelse. Om en 

berättelse följer det berättelseschema personen har för den typen av text blir den enklare att minnas. 
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Walter Kintsch och Teun van Dijk gjorde 1975 en studie med en grupp försökspersoner bestående av 

amerikanska studenter. De lät försökspersonerna läsa två texter, en ur den kända novellsamlingen 

Decamerone, skriven av Giovanni Boccaccio, som enligt forskarna följer en västerländsk 

berättelsetradition, och en indiansk berättelse med en helt annan struktur. Det visade sig att de 

amerikanska studenterna hade betydligt enklare att minnas den första texten. Detta förklarar Kintsch och 

van Dijk med att berättelseschemat för Decamerones text var betydligt mer välbekant (Höijer och 

Findahl 1984 a, sida 19-20).

3.6 ”Scripts”-teorin

En annan typ av schemateori presenterades av Roger Schank och Robert Abelson 1977. Deras teori om 

”scripts” går ut på att återkommande nyhetshändelser aktiverar redan formulerade frågor hos 

nyhetskonsumenten. Man kan säga att frågorna finns bevarade i olika mappar hos lyssnaren. Dessa 

frågor rör den information som nyhetskonsumenten är van vid att höra eller läsa vid rapporteringen av 

en viss nyhetshändelse. Så fort nyhetskonsumenten exempelvis läser eller hör att nyheten handlar om en 

trafikolycka så plockar han eller hon fram frågorna ur sin ”trafikolycksmapp”. I just trafikolycksmappen 

menar Schank och Abelson att det finns sex förbestämda frågor: ”Vad var det för typ av fordon som var 

inblandat?”, ”Vad kolliderade det med?”, ”Var hände det?”, ”Hur många dödades?”, ”Hur många 

skadades?” samt ”Vem bar skulden för olyckan?”. När personen sedan läser eller lyssnar vidare på 

nyheten kommer han eller hon aktivt att leta efter svaret på sina frågor (Höijer och Findahl 1984 b, sida 

189).

3.7 Levels-of-processing-teorin

I början av 1970-talet presenterade Fergus Craik och Robert Lockhart en teori som de kallade levels-of-

processing. Teorin har i efterhand kritiserats, men den har också i sin enkelhet tilltalat många. Teorin går 

ut på att tolkningen av information som når sinnesorganen kan ske på flera nivåer. Ljudinformation kan 

exempelvis tolkas dels på ett ytligt plan, vilket handlar om den fysiska informationen som tonart, tempo 

och språkljud med mera, och dels på ett semantiskt plan, vilket handlar om själva innehållet och den 

meningsbärande informationen. Enligt teorin är de semantiska processerna också de djupaste, och de vi 

minns bäst. Enligt levels-of-processing är det exempelvis enklare att minnas melodin och texten till en 

låt om personen som lyssnar på låten förstår dess innebörd (Craik och Lockhart 1972, sida 671-684). 

3.8 Vikten av att kunna föreställa sig händelsen

Att kunna se en situation framför sig när man hör eller läser en text är viktigt för hågkomsten. Det här 

visade bland annat John Bransford och Marcia Johnson 1973 när de lät en försöksgrupp ta del av en text 
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om tvättning. Haken var att det inte någonstans i texten beskrevs att texten handlade om just tvättning, 

utan försökspersonerna fick bara ta del av information som: ”Saker ska läggas i olika högar”. Texten 

blev då mycket svår att komma ihåg, men när en annan grupp fick veta att det handlade om tvättning 

blev den lätt att förstå och försökspersonerna kom ihåg den mycket bättre (Bransford och Johnson 1973, 

sida 383-438). 

3.9 Upprepningar

Upprepningens roll för inlärning och minne har studerats länge. Hermann Ebbinghaus undersökte 1885 

upprepningar och minne genom att vid samma tid varje dag försöka lära sig olika långa listor av 

stavelser utan mening. Han mätte sedan hur många upprepningar som krävdes för att han till slut skulle 

kunna rabbla listan utantill. Ebbinghaus kom fram till att upprepningarnas positiva effekt på minnet var 

associationistiskt. Ju fler upprepningar man hör av en och samma mening, desto fler associationer 

hinner man göra mellan de enskilda orden i meningen (Ebbinghaus 1885, sida 25). 

 Många minnesforskare har senare ifrågasatt Ebbinghaus teori, och menat på att sådana 

mekaniska repetitioner som användes vid studien inte hjälper för en varaktig inlärning, då det bara är 

arbetsminnet som används (Tulving, 1966, sida 193-197; Craik och Lockhart, 1972, sida 671-684; 

Jacoby 1978, sida 649-667). George Mandler presenterade 1979 en teori om att antalet upprepningar 

inte påverkar hur väl man minns något. En upprepning räcker, med andra ord. (Mandler 1979, sida 

293-327).

 Birgitta Höijer och Olle Findahl presenterar i avhandlingen Nyheter, förståelse och minne (1984) 

en teori som liknar Mandlers. De menar att upprepningar leder till bättre hågkomst, men att 

förbättringen av hågkomsten inte är proportionell med antalet upprepningar. Likt Mandler menar alltså 

Höijer och Findahl att antalet upprepningar inte är relevant, utan bara att upprepning förekommit. Enligt 

deras forskning ger fyra upprepningar inte bättre hågkomst än två, och åtta upprepningar genererar inte 

heller signifikant bättre hågkomst än två (Höijer och Findahl 1984 a, sida 65). 

 Mer viktigt är då vilken information som upprepas. Höijer och Findahl kommer fram till att 

upprepning av orsak och konsekvens till en viss händelse leder till en allmänt förbättrad hågkomst av 

hela nyheten, medan samma samband inte går att finna när plats eller aktör upprepades. (Höijer och 

Findahl 1984 a, sida 68-69).

3.10 Den sneda minnesbilden

Det finns en väl utbredd praxis inom nyhetsjournalistiken som introducerades redan i början av 1900-

talet. Det är en formel som innebär att varje nyhet bör börja med en kort text som besvarar de fem 
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nyhetsfrågorna ”Vem?” (vem eller vilka var inblandade?), ”Vad?” (vad är det som har hänt?), 

”Var?” (vilken plats hände det på?), ”När” (vilken tid skedde händelsen?), ”Varför?” (vad var orsaken 

till att det hände?). I vissa fall finns även en sjätte fråga, ”Vilken konsekvens?” (vad kommer händelsen 

leda till?). Birgitta Höijer och Olle Findahl hävdar i avhandlingen Nyheter, förståelse och minne att 

dessa innehållsaspekter har stor betydelse för en mediekonsuments minnesmodell. När en person lyssnar 

på en nyhet så letar personen alltså efter svaret på dessa nyhetsfrågor och minns den informationen 

bättre än andra detaljer i nyheten (Höijer och Findahl 1984 a, sida 46). 

 Höijer och Findahl menar även att lyssnaren letar efter svaret på och minns vissa frågor bättre än 

andra. Svaret på frågorna ”Vem?” och ”Var?” hävdar Höijer och Findahl automatiskt hamnar i 

förgrunden av minnet, medan svaret på frågorna ”Varför?” och ”Vilken konsekvens?” är betydligt 

svårare att minnas. 

 Höijer och Findahl kallar detta för den sneda minnesbilden och ger tre förklaringar till 

fenomenet. Den första förklaringen är att platsen och de inblandade i en händelse är ett mycket vanligt 

sätt att inleda en fiktiv berättelse, exempelvis ”Det var en gång en prinsessa som bodde i ett slott långt, 

långt borta”. Lyssnaren har därför ett inbyggt kognitivt schema för berättelsens struktur. Med det menas 

att lyssnaren förväntar sig att berättelsen tidigt ska avslöja vem berättelsen handlar om och var den 

utspelar sig.

 Den andra förklaringen är att var vi befann oss och vilka andra som var där är vad vi själva först 

berättar om när vi återger våra egna erfarenheter, snarare än varför vi var där eller vilka konsekvenser 

det fick att vi var där.

 Den tredje förklaringen är att orsaker och konsekvenser tar längre tid att upptäcka för en person 

som lyssnar till en historia. Det är mycket enklare att upptäcka information som plats och inblandade. 

Den informationen innefattar oftast även bara ett eller ett fåtal ord. Orsaker och konsekvenser måste 

sättas i relation till händelsen, och är därför svårare att upptäcka och därmed också svårare att minnas 

(Höijer och Findahl 1984 a, sida 118-122).
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4. Material och metod

4.1 Material
4.1.1 Tre kvart i fem-sändningar

Materialet för pilotstudien bestod av tre sändningar av Dagens eko klockan 16.45, under tre 

efterföljande dagar, den 18, 19 och 20 november 2013. Beslutet att använda Dagens eko som material 

togs av flera anledningar. Som tidigare nämnt ingår Dagens ekos 16.45-sändning i många människors 

vardagliga liv. Många människor är därför också bekanta med sändningens form. Sveriges Radio har 

också en viktig roll som förmedlare av vad som händer i Sverige och utomlands. En radiosändning 

lyssnas också på i sin helhet, jämfört med en tidning som läses mer selektivt. Dessutom innehåller en 

sändning av Dagens eko ofta många olika nyheter från olika ämnesområden. Då denna studie har 

ambition att jämföra hur nyhetskonsumenten minns olika typer av nyheter passar Dagens eko bra, då 

deras sändningar ger en variation av ämnen. 

 Väderrapporterna för de tre nyhetssändningarna har inte använts som material för studien.

4.1.2 Simulerade eller autentiska nyheter

Höijer och Findahl använde i sin forskning för avhandlingen Nyheter, förståelse och minne simulerade 

nyheter. De menar att färdiga, autentiska radio eller TV-program gör det för svårt att förstå varför en text 

uppfattats på ett speciellt sätt. Detta menar de dels beror på att man inte kan vara säker på att 

försökspersonerna inte känner igen innehållet sedan tidigare, vilket skulle påverka studiens resultat 

(Höijer och Findahl 1984 a, sida 48-49).

 I pilotstudien för den här uppsatsen har autentiska nyhetssändningar använts. Detta beror på att 

detta är en journalistisk kandidatuppsats; syftet är alltså att undersöka hur vi minns nyheter från just 

Dagens eko som nyhetsförmedlare. Därför är det av stor vikt att just Dagens ekots verkliga sändningar 

används som material. Pilotstudien har även ett metodprövande syfte. Studien ska testa Höijer och 

Findahls tes om att autentiska nyhetssändningar inte går att använda som material i en studie om 

nyhetsreception. 

4.1.3 Nyhetssändningarnas innehåll

Dagens eko måndagen 18 november 16.45 2013 innehöll följande nyheter i kronologisk ordning: 

1. Oviss framtid för föräldralösa barn efter tyfonen i Filippinerna.

2. Ny rapport från FAA: Piloter är för beroende av datoriserade system på flygplan.

3. Flera fotbollsmatcher misstänks vara riggade för att spelarna själva ska vinna pengar via Svenska Spel.
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Dagens eko måndagen 18 november 16.45 2013 innehöll följande nyheter i kronologisk ordning: 

4. Brist på bevis gör att åklagaren lägger ner förundersökning mot riksdagsledamoten Gunnar Axén (M), 

misstänkt för sexuellt ofredande. 

5. Varje dag utsätts fångar i svenska fängelsen för hot och våld. Kriminellas rätt i samhället, KRIS, varnar för 

stort mörkertal.

6. Beväpnad man öppnade eld mot dagstidningen Liberación i Paris under förmiddagen. 

7. Rapporten ”Lika barn leka bäst” från stiftelsen AllBright hävdar att svenska bolag styrs av människor som är 

för lika varandra. En man, född 1956 i Sverige som gått på Handelshögskolan, varit ekonom eller ingenjör och 

tidigare varit VD beskriver den genomsnittlige ledamoten i en svensk bolagsstyrelse.

8. I Norrland har flera fått tillbaka strömmen efter helgens storm. 9 000 personer var utan ström.

9. I morgon avgörs om Sverige kvalar in till VM i Brasilien. 

Sändningen går att höra i sin helhet via den här länken: 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/283641?programid=4540&playepisode=283641

Dagens eko tisdagen 19 november 16.45 2013 innehöll följande nyheter i kronologisk ordning: 

1. Den uppmärksammade strykjärnsnollningen på Lundsberg i augusti har lett till åtal mot nio elever. 

2. Säpo och övriga polisen har snart direkttillgång till teleoperatörernas metadata med hjälp av nytt system.

3. Korruptionshärva i Uppsala misstänks ha pågått i 20 år. Två kommunanställda riskerar avskedning.

4. Det polisbefäl i Uppsala som beslutade om en broöppning under biljakt i våras har åtalats.

5. Tillslag mot personer med kopplingar till vänsterextremism i Eskilstuna. Nio personer misstänkta för brott.

6. Islamistisk grupp med kopplingar till al-Qaida har tagit på sig skulden för attentat i Beirut. 

7. Minst 17 personer har omkommit efter cyklonen som vräkte in över Sardinien i går kväll. 

8. I kväll avgörs det om Sverige kommer spela i fotbolls-VM. Kvart i nio är det avspark.

Sändningen går att höra i sin helhet via den här länken:

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/284206?programid=4540&playepisode=284206.

Dagens eko onsdagen 20 november 16.45 2013 innehöll följande nyheter i kronologisk ordning: 

1. Diskrimineringsombudsmannen stämmer tre bensinstationer efter att de nekat romer från att hyra bil.

2. I flera fall av tågolyckor har Trafikverket känt till fel på rälsen, visar granskning av SVT Östnytt. 

3. Europaparlamentet kräver att antalet kvinnor i börssbolags styrelser fördubblas till år 2020. 
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Dagens eko onsdagen 20 november 16.45 2013 innehöll följande nyheter i kronologisk ordning: 

4. EU-kommissionen ger Sverige sista varning för det statliga monopolet på internetbaserade spel. 

5. Oenighet under klimatmöte i Warszawa. Japan och Australien backar från tidigare åtaganden. 

6. SIDA kommer besluta om ytterligare 40 miljoner kronor till hjälporganisationer i Filippinerna.

7. Ytterligare fem av de ryska Greenpeace-aktivister som greps efter aktion i september frigivna mot borgen.

8. En 21-årig man i Umeå misstänks för att ha skjutit ihjäl en ung kvinna i ryggen i juli i år.

9. I Irak har dödssiffran stigit efter förmiddagens attentat i Bagdad. Minst 43 döda och över 100 skadade.

10. Sverige missar VM efter gårdagens förlust mot Portugal. Hamréns framtid som förbundskapten är oviss.

Sändningen går att höra i sin helhet via den här länken: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/284825?

programid=4540&playepisode=284825.

4.2 Metod

4.2.1 Urval av försökspersoner

Pilotstudiens försöksgrupp bestod av 30 personer. De 30 försökspersonerna delades in i tre olika 

ålderskategorier: 10 personer i åldrarna 18-29 år utgjorde gruppen ”yngre”, 10 personer i åldrarna 30-49 

år utgjorde gruppen ”medelålder” och 10 personer i åldrarna 50 år och äldre utgjorde gruppen ”äldre”.

  I varje ålderskategori fanns fem kvinnor och fem män. Urvalet av försökspersoner var 

strategiskt; försökspersonerna som tillfrågades var personer som ansågs vara villiga att engagerat ta del 

av materialet och sanningsenligt svara på frågorna i enkäterna. 

 Trots att yrke inte finns med som en bakgrundsvariabel valdes samtliga deltagare ut med 

förbehåll att de inte arbetar med medier, information eller nyhetsrapportering.

4.2.2 Krav på försökspersonerna

Deltagarna bekräftade innan studiens genomförande sitt deltagande efter att ha tilldelats information om 

vilka krav som ställdes på dem som deltagare via ett missivbrev. På så sätt kontrollerades även att den 

mejladress som noterats för varje försöksperson var korrekt.

 Kraven på deltagarna var följande: Deltagarna skulle under tre bestämda dagar lyssna på Dagens 

eko klockan 16.45. Deltagarna kunde välja att lyssna på sändningen direkt via radio eller senare under 

dagen via Ekots hemsida: www.sverigesradio.se/ekot eller via smartphone-applikationen SR Play. 

Kravet var att deltagarna skulle ha lyssnat på sändningen samma dag, innan de gått och lagt sig. 

 Deltagarna skulle även svara på tre enkäter. Enkäterna skickades ut dagen efter varje sändning 

klockan 08.00 via mejl. Deltagarnas uppgift var att besvara enkäten under dagen, innan de lyssnade på 
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nästa Ekosändning. Orsaken till att deltagarna fick tillgång till enkäterna först dagen efter varje 

nyhetssändning var att syftet med undersökningen är att undersöka det episodiska långtidsminnet. Hade 

deltagarna svarat på enkäten omedelbart efter de lyssnat på sändningen hade de till stor del använt 

korttidsminnet, även kallat arbetsminnet.

 Deltagarna uppmanades svara på enkäternas alla frågor direkt efter varandra, utan att ta pauser 

eller ta del av någon ytterligare information. Enkäterna uppgavs ta cirka 10 minuter att besvara. Ingen 

av deltagarna var informerad om att det var minne och nyhetsreception som var för avsikt att studera. 

Deltagarna informerades att studier av mediekonsumtion i största allmänhet låg till grund för 

undersökningen. Detta för att undvika att försökspersonerna aktivt skulle försöka minnas alla detaljer i 

nyhetssändningarna under tiden de lyssnade. 

4.2.3 Enkäterna

Enkäterna utgick från en i förhand utarbetad mall som bestod av fyra olika delar. Mallen utarbetades av 

författarna själva och anledningen till att det finns just fyra delar är att de på olika sätt bekräftar samma 

sak och hjälper därmed till att svara på uppsatsens frågeställningar. De tre första delarna ger svar på vad 

försökspersonerna kommer ihåg. De kan också visa på skillnader i hågkomsten av olika slags nyheter. 

Mallen för enkäten analyserades av en journaliststudent från Södertörns högskola, som utvärderade om 

enkäten hade en passande längd, logisk disponering, var lätt att förstå och lätt att svara på. Enkäterna 

skapades sedan efter varje sändning, utifrån mallen, för att behandla den specifika sändningens innehåll.

 Den första delen avsåg att undersöka hur mycket av nyhetssändningen respondenten kom ihåg 

och kunde återge. Delen bestod av tre öppna frågor: ”Vilka nyheter fanns med i sändningen? Beskriv 

med en mening per nyhet de nyheter som du minns från sändningen.”, ”Vilken nyhet var enligt dig 

sändningens viktigaste?” samt ”Vilken nyhet var enligt dig sändningens mest intressanta?”. 

 Respondenterna uppmanades att besvara frågorna med korta beskrivningar, däremot har ingen 

gräns för hur långt svar respondenten tillåtits ge satts ut. Därför kunde det finnas stora skillnader i 

svaren, allt från en detaljerad mening som korrekt beskrev en nyhet, som svaret ”Rapportering rörande 

korruptionsskandal i Uppsala där vänner och bekanta till två kommunanställda fått hyra bostäder och 

mark till underpris, har pågått i ca 20 år”, till mer diffusa svar som ”Det var något från Paris” eller ”Sen 

var det en till inrikesnyhet som jag inte kommer ihåg”. Svaren har därför analyserats för att kunna 

avgöra om personen faktiskt mindes nyheten eller ej. Se alla subjektiva avväganden i bilaga 3.

 Den andra delen avsåg att undersöka vad av sändningens nyheter som försökspersonerna mindes. 

I den här delen ställdes totalt 12 kunskapsfrågor per enkät, fyra frågor om tre olika nyheter som varit 
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med i den specifika nyhetssändningen. Först presenterades nyheten kort, exempelvis: ”En nyhet 

handlade om att förundersökningen gällande ett brott som ska ha begåtts av en riksdagsledamot har lagts 

ner. Frågorna nedan handlar om den nyheten”. Därefter ställdes fyra korta, öppna frågor om nyheten. 

Frågorna baserades på de sex nyhetsfrågorna enligt Höijer och Findahl: ”Vem?”, ”Vad?”, ”Var?”, 

”När?”, ”Varför?” och ”Vilken konsekvens?”. 

 I enkätens andra del ställdes frågorna på ett sådant sätt att svaret alltid blev ett eller ett fåtal ord. 

Svaren har därefter analyserats och noterats som rätt, nästan rätt eller fel. En fråga handlade exempelvis 

om vilket brott en moderat riksdagsledamot var åtalad för. Rätt svar var ”Sexuellt ofredande”. Få av 

försökspersonerna svarade just ”Sexuellt ofredande”, men många svarade andra typer av sexualbrott så 

som ”Sexuella trakasserier” eller ”Våldtäkt”, eller så svarade de att brottet hade något med sex att göra. 

Sådana svar har noterats som nästan rätt. Se alla subjektiva avväganden i bilaga 3. 

 Den tredje delen av enkäten avsåg att undersöka huruvida den svarande kunde avgöra om en viss 

nyhet varit med i sändningen eller inte. Delen utgjordes av sex påståenden, vissa sanna och vissa falska, 

som alla påstod att en viss nyhet varit med i sändningen. Ett påstående kunde vara ”I sändningen fanns 

en nyhet om att 30 personer omkommit i ett bombattentat i Syrien”. Deltagaren skulle därefter klicka i 

”Sant” eller ”Falskt”. Syftet med delen var att se om några respondenter faktiskt klickade i ”Sant”, trots 

att nyheten inte varit med i sändningen, eller tvärtom ”Falskt”, trots att nyheten varit med i sändningen. 

De falska påståenden som valdes ut till enkäterna var bestämda på förhand och baserades på vad 

författarna själva anser vara variationer på vanligt förekommande nyheter. Huruvida nyheten, trots att 

den var fiktiv, förekommit i något annat nyhetsmedium än Dagens eko 16.45 under dagen gavs ingen 

hänsyn.

 I den här delen kunde försökspersonerna bara välja mellan två alternativ varav ett var rätt och ett 

annat var fel. Därför har inga subjektiva avväganden behövts i sammanställningen av resultaten.

 Den fjärde delen av enkäten bestod av kontrollfrågor som utgjorde bakgrundsvariabler i 

pilotstudien. Kontrollfrågorna gällde kön, ålder, bostadsort, vilka övriga medier den svarande under 

gårdagen använde för att ta del av nyheter, om den svarande under gårdagen tog del av någon nyhet via 

sociala medier och i så fall vilken eller vilka nyheter den svarande tog del av via sociala medier samt i 

vilket socialt medium.

 Enkäterna utformades först av Elin Eriksson. Därefter svarade Nicklas Kihlberg på enkäten efter 

att ha lyssnat på sändningen. Detta för att testa frågornas svårighetsgrad. Efter diskussion bearbetades 

enkäterna om till dess att de ansågs vara redo att skicka ut till försökspersonerna. 
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4.2.4 Utformning av enkäterna

När enkätfrågorna utformades användes Jan Trosts ”Enkätboken” (2012) som grund. Utifrån bokens 

anvisningar blev målsättningen att varje fråga bara skulle innehålla just en fråga och alltså inga 

dubbelfrågor. Frågorna skulle ha ett vardagligt och ett icke akademiskt språk och vara så korta som 

möjligt. En annan riktlinje var att i enkäterna ha ett konsekvent förhållande till antalet frågor, språkbruk, 

sättet som frågorna ställdes samt stil och layout. Trost skriver att det är viktigt att numrera frågorna, att 

skilja på skeenden och tillstånd samt att försöka undvika rangordningar. Även dessa punkter användes 

som riktlinjer under utformningen av enkäterna. Han rekommenderar även att frågor om 

bakgrundsvariabler placeras sist i enkäten då sådana frågor kan trötta ut respondenten. Även detta råd 

följdes. (Trost 2012, sida 81-92) 

 För att respondenterna skulle slippa att svara på frågor om bakgrundsvariabler i varje enkät 

förlades dessa frågor till den första enkäten. I stället fick varje respondent ett identifikationsnummer 

som personen fyllde i på den första sidan av varje enkät. Identifikationsnummer användes även för att 

undvika att samma person svarade på enkäten flera gånger och för att se om en eller flera respondenter 

dröjde med att besvara enkäten för att kunna skicka en påminnelse till den eller de personerna (Trost 

2012, sida 138).

4.2.5 Varför korta öppna frågor användes

Det finns många faktorer som kan påverka hur respondenter svarar i enkätundersökningar om minne, 

men en viktig faktor som påverkar svaren är hur frågorna är formulerade. I enkäterna för denna 

pilotstudie har främst korta, öppna frågor används som metod.

 Att använda frågor med flera svarsalternativ blir problematiskt i en studie om minne. Detta beror 

dels på att det kan vara svårt att finna likvärdiga svarsalternativ till en fråga. Dessutom kan 

svarsalternativ underlätta för respondenten att gissa sig till svaret. Höijer och Findahl skriver att ”Ibland 

kan alternativ underlätta gissning och då kan minnesfragment vara tillräckligt för att rätt alternativ ska 

väljas (det var en plats på ”å”)” (Höijer och Findahl 1984 a, sida 51). 

 Att däremot helt och hållet låta personen beskriva precis allt av vad han eller hon minns av en 

nyhet blir också problematiskt. I ett sådant fall skulle vanan att uttrycka sig i skrift spela allt för stor roll. 

Därför passar den metoden enbart om alla respondenter är vana att formulera sig språkligt, exempelvis 

om alla respondenter är studenter. Annars kan det hända att respondenten väljer att inte skriva 

information som han eller hon egentligen minns, om respondenten upplevt svaret som för svårt att 

formulera (Höijer och Findahl 1984 a, sida 50).  
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 Därför har enkäterna i undersökningen bestått av frågor som är öppna, men som inte krävt att 

svarspersonen formulerat ett långt svar, utan enbart behövt svara med ett eller ett fåtal ord. Där 

alternativ har funnits har alternativen varit ”Sant” eller ”Falskt”, vilket i sig inte underlättar gissning 

eller ger ledtrådar till respondenten. 

4.2.6 Val av bakgrundsvariabler 

För att svara på uppsatsens frågeställning ”Vilka egenskaper hos lyssnarna gör att de minns nyheterna 

mer eller mindre?” jämfördes resultaten utifrån fyra givna bakgrundsvariabler. Dessa 

bakgrundsvariabler var följande: 

1. Kön

Om försökspersonen definierade sig som man eller kvinna. 

2. Ålder

Försökspersonerna delades in i tre åldersgrupper: ”Yngre” (18-29 år), ”Medelålder” (30-49 år) och 

”Äldre” (50 år eller äldre).

3. Bostadsort

Om försökspersonen bodde i stad eller på landsbygd. Stad har i uppsatsen definierats som tätort med 

över 90 000 invånare. Orter med ett mindre invånarantal har definierats som landsbygd. 

4. Andra medier lyssnaren använt för att konsumera nyheter under dagen

Vilka andra medier lyssnaren använde för att konsumera nyheter under samma dag som han eller hon 

lyssnade på sändningen enkäten handlade om. Försökspersonen fick kryssa i alternativ i en lista över de 

vanligaste nyhetsmedierna i Sverige, men försökspersonen kunde även skriva till nyhetsmedier som inte 

fanns med i listan.

Tre jämförelser

Att skillnaderna mellan grupperna berodde på de angivna bakgrundsvariablerna och inga andra faktorer 

säkerställdes genom att jämföra resultaten för alla tre delarna i enkäten. 

4.2.7 Metod för innehållsanalys

Uppsatsen syftar också till att besvara vilka typer av nyheter lyssnaren minns bättre eller sämre och 

vilken slags information i nyheterna lyssnaren minns bättre eller sämre. För att kunna besvara den 

frågeställningen har en innehållsanalys av materialet gjorts. Alla 27 nyheter som totalt fanns med i de tre 

olika nyhetssändningarna har analyserats utifrån fem valda variabler. Dessa variabler var följande:
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1. Placering

Vilken placering i sändningen som nyheten hade.

2. Om nyheten fanns med i löpet eller inte 

Med ”löpet” menas den korta introduktion i början av varje nyhetssändning då nyhetsuppläsaren 

presenterar sändningens huvudnyheter. 

3. Om nyheten var en inrikes- eller utrikesnyhet

Alla nyheter där händelsen utspelat sig utanför Sveriges gränser har definierats som utrikesnyheter, och 

alla nyheter där händelsen utspelat sig innanför Sveriges gränser har definierats som inrikesnyheter. Om 

en nyhethändelse som utspelade sig utanför Sveriges gränser direkt berörde Sverige, har nyheten 

definierats som en inrikesnyhet, exempelvis nyheten ”EU-kommissionen ger Sverige sista varning för 

det statliga monopolet på internetbaserade spel”. Nyhetshändelsen var att ett besluts tagits av EU-

kommissionen, därmed skedde nyheten utanför Sveriges gränser, men nyheten berörde direkt Sverige 

som nation.

4. Om nyheten hade ett inslag eller var ett telegram 

Med inslag menas intervjuer, speakertexter eller annat material utöver det nyhetsuppläsaren läser upp.

5. Vilken grad av sensation nyheten hade 

I kapitlet ”Sensationsjournalistikens mekanismer” i boken Medierna och demokratin (Nord och 

Strömbäck 2004) sammanfattar medieforskaren Marina Ghersetti vad som kännetecknar en 

sensationsnyhet. Ghersetti skriver bland annat att nyheter som innehåller tydliga sensationella inslag så 

gott som alltid drar till sig publikens uppmärksamhet. 

 Ghersetti listar med hjälp av forskarna Herbert Gans, Samuel Winch, Bob Franklin och Håkan 

Hvitfelt vissa egenskaper som en sensationsnyhet ska ha. En sensationsnyhet ska handla om människor i 

oväntade, oförutsedda eller icke-vanliga situationer, människor som avviker från förväntat beteende och 

roller eller om kändisar och kungligheter (Nord och Strömbäck 2004, sida 251) Ghersetti skriver också 

att en sensationsnyhet ofta behandlar ämnen som rör sex, olyckor, rättsröta, kriser eller sport. (Nord och 

Strömbäck 2004, sida 251) 

 Utifrån de kännetecknen för sensationsnyheter som Ghersetti listar utarbetade uppsatsförfattarna 

en skala över sensationsnivåer som använts när de olika nyheterna i sändningarna har kodats. Skalan 

sträcker sig från 1-5 där sensationsnivå 1 innefattar inget eller mycket få av kriterierna och där 

sensationsnivå 5 innefattar alla eller väldigt många av kriterierna. 
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 Exempelvis bedömdes nyheten ”I morgon avgörs om Sverige kvalar in till VM i Brasilien” ligga 

på sensationsnivå 4 eftersom den innefattade sport och kända personer i form av intervjuer med 

förbundskapten och landslagsspelare. Den bedömdes också handla om en icke-vanlig situation eftersom 

det inte är ofta förekommande att det svenska herrlandslaget i fotboll spelar en avgörande kvalmatch för 

VM. 

 Ytterligare ett exempel är nyheten ”I Irak har dödssiffran stigit efter förmiddagens attentat i 

Bagdad. Minst 43 döda och över 100 skadade” som bedömdes ligga på sensationsnivå 1 eftersom den 

endast innefattar kriteriet av att handla om en olycka. Trots att händelsen i sig kan bedömas som 

allvarlig bedömdes själva nyheten inte handla om någon icke-vanlig situation. 

4.3 Metodkritik
4.3.1 Reliabilitet

Som det beskrivs under Krav på försökspersonerna fick alla försökspersoner godkänna de krav som 

ställdes på dem innan studien påbörjades. Att försökspersonerna följt alla krav kan dock inte garanteras. 

 Eftersom majoriteten av frågorna i pilotstudiens enkäter var öppna frågor har alla svar behövt 

kodas i efterhand. En lång text om olika nyheter som en person mindes från sändningen skrevs 

exempelvis om till en slutgiltig siffra som sedan skrivits i en cell i ett Excelark. Totalt har 

undersökningens Exceldokument över 6000 celler som alla fyllts i för hand av uppsatsens författare. 

Trots noggrannhet finns en risk att siffror som skrivits blivit fel, på grund av den mänskliga faktorn. De 

öppna frågorna har också gjort att respondenternas svar behövt tolkas; vad anses exempelvis vara 

tillräcklig information för att man ska avgöra att personen mindes nyheten? Alla subjektiva avväganden 

som gjorts i pilotstudien kan läsas i bilaga 3. 

 Pilotstudien har utförts på totalt 30 personer. Det lilla urvalet beror på att studien har ett 

metodprövande syfte. Förhoppningen är att studiens resultat ska vara tillräckligt intressanta för att en 

större undersökning ska kunna genomföras, så att resultaten ska kunna generaliseras och skillnader ska 

kunna påvisas. 

4.3.2 Validitet

Enligt Höijer och Findahl finns det anledning att ifrågasätta resultatens validitet av den anledning att 

autentiska nyheter använts som material (Höijer och Findahl 1984 a, sida 48-49). De menar att man inte 

säkert kan säga att en hög hågkomst av en specifik nyhet beror på de variabler som undersökts hos 

innehållet, utan att den höga hågkomsten likväl kan bero på att nyheten figurerat i media tidigare. För att 
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stärka pilotstudiens validitet skulle även andra medier behöva undersökas under samma period som 

studien genomfördes, för att säkerställa vilka nyheter som det rapporterats mycket om i andra medier. 

 Detta till trots anses validiteten för de resultat som presenteras i uppsatsen vara god om man tar i 

beaktande att studien är en pilotstudie som utförts med ett begränsat material. Det som resultaten utger 

sig för att visa är också det de visar. Däremot har vissa resultat tagits bort, då uppsatsens författare ansåg 

validiteten vara för låg. Exempelvis fanns en ambition att undersöka vilken nyhet från varje sändning 

respondenterna ansåg vara viktigast och även vilken nyhet respondenterna ansåg vara mest intressant. 

Detta fanns med som frågor i del ett, den del där respondenterna fritt skulle återge sina intryck från 

sändningen, utan att få någon information om innehållet. Detta medförde också att svaren helt baserades 

på respondenternas minne. En nyhet som en respondent inte mindes kunde han eller hon ej heller ange 

som viktigast eller mest intressant. För att besvara frågan vilka nyheter lyssnarna tycker är viktigast eller 

mest intressanta skulle en annan metod valts. Förslagsvis hade respondenterna fått välja den viktigaste 

och mest intressanta nyheten från en lista med samtliga nyheter från varje sändning, presenterad sist i 

enkäten. 

4.3.3 Presentation av resultatet

Åter igen ska poängteras att inga generella slutsatser kan dras utifrån de resultat som presenteras i 

uppsatsen.  De resultat som redovisas gäller endast för de utvalda försökspersonerna under de valda 

dagarna. Studien är en pilotstudie med ett väldigt begränsat material. Det är endast 30 personer som 

genomfört den under endast tre dagar. Slutsatserna går därför inte att lita på till fullo.

 Ändå har resultaten presenterats i uppsatsen. Detta då det anses vara relevant eftersom 

pilotstudien varit metodprövande med syfte att undersöka om den går att genomföra i större skala. Om 

inga resultat från studien presenteras anses det vara svårt för en utomstående att kunna avgöra om 

studien skulle vara möjlig att genomföra i större skala. Detta medför dock risken att läsaren kan 

förvirras och lita på slutsatserna i för stor utsträckning. 

 Genom uppsatsen har strävan varit att resultat ska presenteras med nominella tal. Detta eftersom 

att användningen av procentuella tal kan förvirra läsaren eftersom resultaten och framför allt 

skillnaderna mellan de olika försökspersongrupperna kan upplevas som större än vad de egentligen är. 

Resultat som kan ha varit slumpmässiga kan i omvandlingen till procentuella tal förstoras. På vissa 

ställen i uppsatsen nämns dock siffror i procent. Detta är dock siffror som omfattar hela eller stora delar 

av uppsatsens resultat. 

24



5. Resultat
Pilotstudien visar att en deltagarna som lyssnat på en sändning av Dagens eko klockan 16.45 i 

genomsnitt minns och med korta meningar kan återge 42 procent av de nyheter som var med i 

sändningen dagen efter. Det innebär att om sändningen innehöll tio olika nyheter så minns lyssnaren 

ungefär fyra av dem dagen efter. En skillnad mellan sändningarna kunde också noteras. Av den första 

sändningen kunde försökspersonerna minnas och återge 3 av 9 nyheter, av den andra sändningen 4,2 av 

8 nyheter och av den tredje sändningen 4 av 10 nyheter. 

5.1 Lyssnaren

5.1.1 Kvinnor minns något fler nyheter än män 

Enligt pilotstudiens resultat kan försökspersonens kön ha en tendens att påverka hågkomsten av 

nyhetssändningarna. Skillnaden mellan män och kvinnors minne av nyhetssändningarna säkerställdes då 

kvinnorna fick något bättre resultat i jämförelserna av enkäternas alla tre delar. På så sätt kan man anta 

att skillnaden inte berodde på andra faktorer än just kön. 

Diagram 1. Genomsnittlig hågkomst av ekosändningarna baserat på kön.

Den första jämförelsen rörde hur många av nyheterna personerna kunde komma ihåg baserat på 

resultatet av enkätens första del. Sammantaget kunde männen i genomsnitt minnas och återge 10,6 av de 
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totalt 27 nyheterna i de tre Ekosändningarna medan kvinnorna kunde minnas 11,9 av nyheterna. Se 

kategori ”Nyheter de mindes” i diagram 1. 

 Den andra jämförelsen rörde hur många av de totalt 36 kunskapsfrågorna om specifika nyheter 

som personerna kunde svara rätt på. Här svarade männen i genomsnitt rätt på 12 av de 36 frågorna 

medan kvinnorna svarade rätt på 14 av frågorna. Se kategori ”Rätt på kunskapsfrågor” i diagram 1.

 Den tredje och sista jämförelsen rörde hur bra personerna var på att avgöra om en nyhet hade 

varit med i sändningen eller inte. Kvinnorna var bättre på att avgöra vilka nyheter som faktiskt hade 

varit med i sändningarna. Kvinnorna svarade i genomsnitt rätt på 16,5 av de 18 påståendena medan 

männen svarade rätt på 15,4 av påståendena. Se kategori ”Rätt på Sant eller falskt?” i diagram 1.

5.1.2 Äldre minns något bättre

Den andra bakgrundsfaktorn hos lyssnaren som studien undersökte var ålder. Deltagarna var indelade i 

tre ålderskategorier, ”Yngre” (18-29 år), ”Medelålder” (30-49 år) och ”Äldre” (50 år och äldre). I en 

jämförelse mellan de tre grupperna visade det sig att den äldre åldersgruppen var något bättre än övriga 

grupper i samtliga tre delar av enkäten. Gruppen yngre och gruppen medelålder hade relativt likvärdiga 

resultat, även om gruppen yngre i genomsnitt var bättre på att fritt återge vilka nyheter som varit med än 

gruppen medelålder. 

Diagram 2. Genomsnittlig hågkomst av ekosändningarna baserat på ålder.
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I jämförelsen mellan hur många nyheter personerna fritt kunde återge kunde gruppen äldre återge 12,4 

av de totalt 27 nyheterna. Gruppen yngre kunde i genomsnitt minnas och återge 11,9 av nyheterna. 

Gruppen medelålder kunde återge 9,4 av nyheterna, alltså ungefär tre nyheter färre än de två andra 

grupperna. Här kunde även noteras en stor skillnad mellan de tre sändningarna. Av den första 

sändningen var gruppen äldre sämst på att återge fritt vilka nyheter som varit med, i genomsnitt kunde 

de återge 2,7 av de 9 nyheterna som fanns med i den sändningen. Däremot kunde gruppen äldre återge 

betydligt fler nyheter än de andra av sändning 2. Av den andra sändningen kunde gruppen äldre återge 5 

av de 8 nyheterna som var med i sändningen medan gruppen yngre kunde återge 3,8 av nyheterna och 

gruppen medelålder kunde återge 3,7 av nyheterna. Se kategori ”Nyheter de mindes” i diagram 2.

 Gruppen äldre var även något bättre på att svara på de 36 frågorna om specifika nyheter. I 

genomsnitt hade de äldre rätt på 14,4 av frågorna, gruppen medelålder hade i genomsnitt rätt på 12,6 av 

frågorna och gruppen yngre hade i genomsnitt rätt på 12 av frågorna. Se kategori ”Rätt på 

kunskapsfrågor” i diagram 2.

 Även i jämförelsen av hur bra de olika åldersgrupperna var på att avgöra vilka nyheter som varit 

med i sändningarna eller inte kunde utläsas att gruppen äldre var något bättre än grupperna yngre och 

medelålder, som även här var ganska likvärdiga. Gruppen äldre svarade rätt på 16,3 av 18 påståenden, 

gruppen medelålder svarade rätt på 15,7 påståenden och gruppen yngre svarade rätt på 15,8 påståenden. 

Se kategori ”Rätt på Sant eller falskt?” i diagram 2.

5.1.3 Ingen skillnad mellan stadsbors och landsbygdsbors minne av nyheter

Den tredje bakgrundsfaktorn hos lyssnarna som undersöktes var bostadsort. Försökspersonerna delades 

upp i två kategorier: Stadsbor och landsbygdsbor. Resultaten visar att bostadsorten inte märkbart 

påverkar hur mycket en person minns av en nyhetssändning. Skillnaden var procentuellt liten i alla tre 

jämförelser och det skilde sig även vilken grupp som fick bäst resultat.

5.1.4 Den vane nyhetskonsumenten minns något fler nyheter

Den fjärde bakgrundsfaktorn som undersöktes var hur många andra medier som försökspersonerna 

konsumerat under dagen för att ta del av nyheter. Svaren analyserades och försökspersonerna 

kategoriserades på två olika sätt. Först undersöktes hur många andra medier, till antal, försökspersonen 

hade konsumerat under de tre dagarna som pilotstudien genomfördes. Sett till resultatet finns en tendens 

till att den som konsumerar fler andra medier minns nyheterna från Ekosändingen något bättre. Dock 

går det inte utläsa någon tydlig skillnad. 
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Diagram 3. Genomsnittlig hågkomst av ekosändningarna baserat på antal andra konsumerade 
nyhetsmedier.

Diagrammet  ovan  visar  rela/onen  mellan  hågkomsten  av  nyheter  och  hur  många,  /ll  antal,  andra  medier  

försökspersonen  konsumerade  under  de  tre  dagarna.  X-‐axeln  visar  antalet  konsumerade  medier  och  Y-‐axeln  visar  hur  

många  av  de  27  nyheterna  som  försökspersonen  kunde  återge  i  enkätens  första  del.    Observera  aE  ingen  konsumerat  2  

stycken  medier  och  därför  finns  inte  2st  representerat.

Eftersom de andra medier som försökspersonerna är av olika typ och kan ge olika mycket information 

som kan öka hågkomsten av nyheterna  i en Ekosändning analyserades också medierna utifrån ett 

poängsystem.  Ett poängsystem som gav 1 poäng för webbnyheter, 2 poäng för TV- eller radionyheter, 3 

poäng för kvällstidning eller gratistidning och 4 poäng för dagstidning. Poängen baserades på hur aktiv 

konsumtionen ansågs vara; att läsa en tidning ansågs som mer aktiv konsumtion än att ta del av 

webbnyheter, TV-nyheter eller radionyheter. Dagstidning har dock värderats högre än kvällstidning och 

gratistidning, då dagstidningars nyhetsvärdering anses ligga närmre Dagens ekos nyhetsvärdering än 

kvällstidningars och gratistidningars. Även går att utläsa en viss tendens till att ett högre antal 

konsumtionspoäng leder till ökad hågkomst av nyheterna i en Ekosändning. Dock går inte heller här att 
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utläsa någon tydlig skillnad. Det går dock inte utläsa någon tydlig skillnad gällande relationen minne 

och antal andra konsumerade medier eller antal konsumtionspoäng. 

Diagram 4. Genomsnittlig hågkomst av ekosändningarna baserat på ”konsumtionspoäng”. 

Diagrammet  ovan  visar  rela/onen  mellan  hågkomsten  av  nyheter  och  hur  många,  /ll  antal,  konsum/onspoäng  de  andra  

medier  försökspersonen  konsumerade  under  de  tre  dagarna  geE.  X-‐axeln  visar  antalet  konsum/onspoäng  och  Y-‐axeln  

visar  hur  många  av  de  27  nyheterna  som  försökspersonen  i  sniE  kunde  återge  i  enkätens  första  del.  Observera  aE  vissa  

nivåer  av  konsum/onspoäng  inte  är  representerade.  DeEa  är  uteslutande  för  aE  ingen  av  försökspersonerna  fick  det  

antalet  poäng.  

5.2 Innehållet 

För att besvara uppsatsens frågeställning ”Vilka egenskaper hos innehållet och presentationen av 

nyheterna gör att lyssnarna minns nyheten mer eller mindre?” har alla de 27 nyheterna som fanns med i 

studiens tre ekosändningar analyserats. Efter en jämförelse av hågkomsten av de olika nyhetstyperna 

visades följande resultat. 
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5.2.1 Placering i sändningen påverkar hågkomsten av nyheten

Vilken placering en nyhet har i en nyhetssändning påverkar hur väl lyssnaren kommer minnas den. I en 

jämförelse mellan de tre ekosändningarna kunde ett tydligt mönster utläsas: De tre, fyra första nyheterna 

i varje sändning minns lyssnarna tydligt, och allra mest minns lyssnarna den första nyheten i varje 

sändning. I studien kunde över 80 procent av försökspersonerna minnas den första nyheten i varje 

sändning. Därefter syntes en tydlig nedgång i hågkomst av nyheterna, ända fram till den allra sista 

nyheten som försökspersonerna också mindes väl.

Diagram 5. Genomsnittlig hågkomst av nyhet baserat på nyhetens placering i sändning 1.

Diagram 6. Genomsnittlig hågkomst av nyhet baserat på nyhetens placering i sändning 2.
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Diagram 7. Genomsnittlig hågkomst av nyhet baserat på nyhetens placering i sändning 3.

5.2.2 Presenteras nyheten i löpet minns lyssnaren den bättre

Skillnaden mellan hur väl lyssnaren kunde minnas nyheterna som fanns med i löpet, alltså den korta 

presentationen av dagens huvudnyheter i början av sändningen, och nyheterna som inte fanns med i 

löpet var påtaglig. Sju av tio kunde minnas en nyhet om den fanns med i löpet medan i genomsnitt var 

fjärde person kunde minnas en nyhet som inte fanns med i löpet. 

Diagram 8. Genomsnittlig hågkomst av nyhet baserat på om den fanns med i löpet eller inte.

5.2.3 Utrikesnyheterna är svårare att minnas

I en jämförelse av hur många av de tre ekosändningarnas inrikes- och utrikesnyheter som de svarande 

fritt återgivit på frågan ”Vilka nyheter fanns med i sändningen?” visades att lyssnaren minns 
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inrikesnyheterna bättre än utrikesnyheterna. Inrikesnyheterna kunde i genomsnitt 13,8 av de 30 

försökspersonerna komma ihåg, medan i snitt 9,6 personer kunde komma ihåg utrikesnyheterna. 

Diagram 9. Genomsnittlig hågkomst av inrikes- respektive utrikesnyhet.
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5.2.4 Inslag ökar hågkomsten

Ett ännu tydligare resultat var att nyheter som hade ett inslag var betydligt enklare att minnas än 

nyheterna som inte hade ett inslag, nyheter som alltså bara var telegram. 16,7 av 30 försökspersoner 

kunde minnas en nyhet med inslag medan i snitt 4,1 personer kunde minnas en nyhet utan inslag.

Diagram 10. Genomsnittlig hågkomst av nyhet med respektive utan ett inslag. 

Nyheter med inslag Nyheter utan inslag

0

6

12

18

24

30

A
nt

al
 p

er
so

ne
r s

om
 m

in
de

s 
ny

he
te

n

n=30

5.2.5 Hågkomsten ökar i takt med sensationsgraden

Nyheterna graderades också på en 5-gradig ”sensationsskala” utifrån Marina Ghersettis kriterier för 

sensationsnyheter som presenteras i Medierna och demokratin från 2004 (Se även 4.2.7 Metod för 
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innehållsanalys i 4. Metod, sida 21). Resultaten visar att hågkomsten ökar i takt med nyhetens 

sensationsgrad. 

Diagram 11. Genomsnittlig hågkomst av nyhet efter sensationsgrad. 

5.2.6 De mest ihågkomna nyheterna

Ingen av nyheterna som fanns med i undersökningens tre ekosändningar fick en full hågkomst, det vill 

säga att alla 30 personer kunde minnas och återge att nyheten funnits med i sändningen. Den nyhet som 

flest personer kom ihåg var nyheten ”Oviss framtid för föräldralösa barn efter tyfonen i Filippinerna. 29 

av 30 försökspersoner kunde återge att nyheten funnits med. Här nedan följer topp fem-listan över de 

nyheter som störst antal personer kunde minnas och återge. 

Tabell 1. Topp fem nyheter störst antal personer kom ihåg.

Nyhet Antal personer 
som mindes
(av totalt 30)

Oviss framtid för föräldralösa barn efter tyfonen i Filippinerna. 29 st

I kväll avgörs det om Sverige kommer spela i fotbolls-VM. Kvart i nio är det avspark. 27 st

Diskrimineringsombudsmannen stämmer tre bensinstationer efter att de nekat romer från att hyra bil. 25 st

Den uppmärksammade strykjärnsnollningen på Lundsberg i augusti har lett till åtal mot nio elever. 24 st

Europaparlamentet kräver att antalet kvinnor i börssbolags styrelser fördubblas till år 2020. 24 st
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5.2.7 De minst hågkomna nyheterna 

På samma sätt fanns det ingen nyhet av de nyheter som fanns med i undersökningens tre ekosändningar 

som ingen av försökspersonerna kunde minnas och återge. Den nyhet som flest personer glömde bort 

var nyheten ”EU-kommisionen ger Sverige sista varning för det statliga monopolet på internetbaserade 

spel”. Den nyheten kunde bara 2 av 30 försökspersoner minnas och återge. Här nedan följer topp fem-

listan över de nyheter som minst antal personer kunde minnas och återge. 

Tabell 2. Topp fem nyheter minst antal personer kom ihåg.

Nyhet Antal personer 
som mindes
(av totalt 30)

EU-kommissionen ger Sverige sista varning för det statliga monopolet på internetbaserade spel. 2 st

I Norrland har flera fått tillbaka strömmen efter helgens storm. 9 000 personer fortfarande utan ström. 3 st

Rapporten ”Lika barn leka bäst” från stiftelsen AllBright hävdar att svenska bolag styrs av människor 

som är för lika varandra. En man, född 1956 i Sverige som gått på Handelshögskolan, varit ekonom 

eller ingenjör och tidigare varit VD beskriver den genomsnittlige ledamoten i en svensk bolagsstyrelse.

3 st

Beväpnad man öppnade eld mot dagstidningen Liberación i Paris under förmiddagen. 3 st

Ytterligare fem av de ryska Greenpeace-aktivister som greps efter aktion i september frigivna mot 

borgen.

4 st

Brist på bevis gör att åklagaren lägger ner förundersökning mot riksdagsledamoten Gunnar Axén (M), 

misstänkt för sexuellt ofredande. 

4 st

5.2.8 Största skillnaderna mellan könen

Nedan följer en tabell över de nyheter där skillnaden mellan hur många män som kom ihåg nyheten och 

hur många kvinnor som kom ihåg nyheten var som störst. Exempelvis kunde alla kvinnor minnas 

nyheten ”Diskrimineringsombudsmannen stämmer tre bensinstationer efter att de nekat romer från att 

hyra bil” medan två av tre män kunde minnas nyheten. På samma sätt kunde 87 procent av männen 

minnas nyheten ”Sverige missar VM efter gårdagens förlust mot Portugal. Hamréns framtid som 

förbundskapten är oviss”, medan 60 procent av kvinnorna kunde minnas nyheten. 
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Tabell 3. Nyheterna med störst skillnad på män och kvinnors hågkomst.

Nyhet Antal män 
som mindes
(av totalt 15)

Antal kvinnor 
som mindes
(av totalt 15)

Diskrimineringsombudsmannen stämmer tre bensinstationer efter att de nekat romer från 

att hyra bil. 

10 st 15 st

I flera fall av tågolyckor har Trafikverket känt till fel på rälsen, visar granskning av SVT 

Östnytt.

4 st 9 st

Ny rapport från FAA: Piloter är för beroende av datoriserade system på flygplan. 3 st 8 st

Europaparlamentet kräver att antalet kvinnor i börssbolags styrelser fördubblas till år 

2020. 

10 st 14 st

Oenighet under klimatmöte i Warszawa. Japan och Australien backar från tidigare 

åtaganden. 

4 st 8 st

Sverige missar VM efter gårdagens förlust mot Portugal. Hamréns framtid som 

förbundskapten är oviss.

13 st 9 st

5.2.9 Sant eller falskt?

Nedan följer en tabell över de fem sanna påståenden som flest personer trodde var falska. Det sanna 

påstående som flest personer trodde var falskt var ”I sändningen fanns en nyhet om att en islamistisk 

grupp har tagit på sig skulden för ett attentat i Libanon”. 10 av 30 personer trodde att nyheten inte hade 

varit med i sändningen, trots att den hade det.

Tabell 4. Topp fem sanna påståenden som flest personer trodde var falska.

Sanna påståenden Antal personer som trodde 
att påståendet var falskt

(av totalt 30)

8. I sändningen fanns en nyhet om att en islamistisk grupp har tagit på sig skulden för ett 
attentat i Libanon.

10 st

14. I sändningen fanns en nyhet om att antalet dödsoffer efter ett sprängattentat i Irak 
stiger.

9 st

10. I sändningen fanns en nyhet om att polisen gjort tillslag mot flera personer med 
kopplingar till vänsterextremism.

7 st

15. I sändningen fanns en nyhet om att SIDA ska ta beslut om att ge mer stödpengar till 
Filippinerna.

6 st

18. I sändningen fanns en nyhet om oenighet vid ett klimatmöte. 6 st
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På samma sätt visas nedan de fem falska påståenden som flest personer trodde var sanna. Det falska 

påstående som flest personer trodde var sant var ”I sändningen fanns en nyhet om att tre Malmöbor har 

gripits misstänkta för grovt narkotikabrott”. 5 av 30 personer trodde att nyheten hade varit med i 

sändningen.

Tabell 5. Topp fem falska påståenden som flest personer trodde var sanna.

Falska påståenden Antal personer som trodde 
att påståendet var sant

(av totalt 30)

9. I sändningen fanns en nyhet om att tre Malmöbor har gripits misstänkta för grovt 
narkotikabrott.

5 st

2. I sändningen fanns en nyhet om Statistiska centralbyråns nya rapport om 
arbetslösheten i Sverige.

4 st

4. I sändningen fanns en nyhet om en skottlossning i ett köpcentrum i USA. 3 st

3. I sändningen fanns en nyhet om att Riksbanken lämnar räntan oförändrad. 3 st

 1. I sändningen fanns en nyhet om att 30 personer omkommit i ett bombattentat i Syrien. 3 st

5.2.10 Den sneda minnesbilden stämmer

För att undersöka Höijer och Findahls teori om den sneda minnesbilden, som menar att aktörer och 

platser är det vi minns allra bäst från de nyheter vi konsumerar, analyserades de 36 frågorna om 

specifika nyheter. Frågorna delades in efter de sex frågekategorierna ”Vad?”, ”Vem/vilka?”, ”Var?”, 

”När?”, ”Varför?” och ”Vilken konsekvens?” (Se även 3.10 Den sneda minnesbilden i 3. Teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning, sida 13) . Därefter jämfördes hur många som kunde svara rätt på 

de olika kategorierna av frågor. Resultaten visar att Höijer och Findahls teori stämmer, 

försökspersonerna kunde allra bäst svara på frågorna som rörde aktörer eller platser för nyheterna. 

Sämre var försökspersonerna på att svara på frågor som rörde vad nyhetshändelsen faktiskt var samt 

frågor om nyhetens orsak och konsekvens, alltså nyhetsfrågorna ”Vad?”, ”Varför?” och ”Vilken 

konsekvens?”. 
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Diagram 12. Genomsnittligt antal personer som hade rätt på Höijer och Findahls sex frågekategorier.
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5.2.11 Vi minns grundstenarna

Tidigt i minnesforskningen kom teorin om att grundstenarna i en berättelse är lättare att minnas än 

detaljerna, som ofta blandas ihop (Binet och Henri 1898). För att testa teorin delades de 36 frågorna om 

specifika nyheter även in i kategorierna ”Detaljfråga” eller ”Övergripande fråga”. Resultaten visar att 

teorin om att vi minns grundstenarna i en nyhet stämmer. I genomsnitt kunde 15,6 av de 30 

försökspersonerna svara på de övergripande frågorna medan 9,2 personer kunde svara på frågorna om 

detaljer i nyheterna.

Diagram 13. Procent av försökspersonerna som hade rätt på detaljfrågor och övergripande frågor.
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5.2.12 Detaljer i bortglömda nyheter minns lyssnaren

Resultaten visar att vissa nyheter var mycket svåra för försökspersonerna att minnas när de fritt skulle 

återge vilka nyheter de kom ihåg från sändningarna. Däremot fanns det fall i vilka en stor andel av 

försökspersonerna kunde svara på en detaljfråga om en nyhet, trots att nästan ingen hade kommit ihåg 

nyheten vid fri återgivning. Detta hände exempelvis med nyheten ”Rapporten ’Lika barn leka bäst’ från 

stiftelsen AllBright hävdar att svenska bolag styrs av människor som är för lika varandra. En man, född 

1956 i Sverige som gått på Handelshögskolan, varit ekonom eller ingenjör och tidigare varit VD 

beskriver den genomsnittlige ledamoten i en svensk bolagsstyrelse”. Tre av trettio personer kunde 

minnas nyheten vid fri återgivning. Men på detaljfrågan ”Vilket år är den genomsnittlige ledamoten i 

svensk bolagsstyrelse född?” kunde elva personer minnas det exakta årtalet 1956 och ytterligare två 

personer svarade ett näraliggande tal. Liknande mönster går att se för fler nyheter. Fyra försökspersoner 

kunde minnas nyheten ”Ytterligare fem av de ryska Greenpeace-aktivister som greps efter aktion i 

september frigivna mot borgen” när försökspersonerna fritt skulle återge vilka nyheter de mindes, men 

när de fick frågan ”Vilken organisation representerade de fem aktivisterna?” kunde 21 av 30 

försökspersoner minnas att de var från Greenpeace.

5.3 Analys av resultat

5.3.1 Sex nyheter glöms bort

Enligt resultatet minns lyssnaren ungefär fyra nyheter från en Ekosändning med totalt tio nyheter. 

Lyssnaren minns dem kanske inte i detalj, lyssnaren minns kanske inte hela nyheterna, men lyssnaren 

kan säga att de fanns med i sändningen. De övriga sex nyheterna från sändningen kommer lyssnaren inte 

ihåg att han eller hon har hört, om lyssnaren inte påminns om nyheten i fråga. Resultatet stämmer 

överens med Höijer och Findahls resultat från sjuttio- och åttiotalen. I avhandlingen Begriplighetsanalys 

från år 1984 konstaterar Höijer och Findahl att den genomsnittliga hågkomsten av en radiosändning med 

tolv nyhetsinslag ligger kring 44 procent. 

5.3.2 Små skillnader mellan olika grupper

I studien jämfördes resultaten utifrån de fyra bakgrundsvariablerna kön, ålder, bostadsort och antal 

andra konsumerade nyhetsmedier under dagen. Resultaten visade att kvinnor är något bättre på att 

minnas en ekosändning än män, att personer över 50 år är något bättre på att minnas en ekosändning än 

de under 50 år och att de personer som konsumerar mycket nyheter minns en ekosändning något bättre 
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än de som inte konsumerar mycket nyheter. Det ska dock poängteras att skillnaderna varit små, och att 

det därför är svårt att göra några generaliseringar utifrån resultaten eftersom urvalet varit så pass litet. 

5.3.3 Den optimala nyheten 

Resultaten från pilotstudien visar att en nyhet ska ha följande egenskaper för att optimera lyssnarens 

hågkomst av nyheten: Nyheten ska vara en inrikesnyhet av sensationsart, den ska innehålla minst ett 

inslag och den ska presenteras både i löpet och sedan först i sändningen.

 Efter en analys av de fem mest ihågkomna nyheterna kan konstateras att de stämmer in väl på de 

egenskaper som studien visat skapar en hög hågkomst. Tre av nyheterna presenterades allra först i 

sändningarna, en presenterades som nyhet nummer tre och en presenterades allra sist i sändningen. Alla 

nyheter fanns med i löpet och hade ett inslag. Majoriteten av nyheterna var inrikesnyheter och tre av 

nyheterna på listan hade också en hög ”sensationsgrad”. Nyheten om de föräldralösa barnen i det 

tyfondrabbade Filippinerna och nyheten om nollningen på Lundsberg hade fått en fyra på 

sensationsskalan och nyheten om kvällens fotbollsmatch mot Portugal hade fått en trea på skalan. Den 

nyhet som överraskar är nyheten på femte plats, ”Europaparlamentet kräver att antalet kvinnor i 

börssbolags styrelser fördubblas till år 2020”. Nyheten fanns visserligen med i löpet och hade ett inslag, 

men den var också en utrikesnyhet, den presenterades varken bland de fyra första nyheterna eller sist i 

sändningen och den hade också fått en 2:a på ”sensationsskalan”. Se tabell 1.

5.3.4 De bortglömda nyheterna

Resultaten visar även vilka egenskaper en nyhet ska ha för att bli bortglömd. Slutsatsen är att en 

utrikesnyhet som inte är av sensationsart, som presenteras som ett telegram i mitten eller mot slutet av 

sändningen (men inte sist) minns lyssnaren mycket sällan eller aldrig. Efter en analys av de nyheter som 

minst antal personer kunde minnas och återge kan konstateras att även de stämmer in relativt väl på de 

egenskaper som enligt studien ska ge låg hågkomst. Ingen av nyheterna fanns med i löpet och bara en av 

nyheterna, den om rapporten ”Lika barn leka bäst”, hade ett inslag. Två av nyheterna var utrikesnyheter. 

Tre av nyheterna bedömdes vara av låg sensationsart, även om nyheten om skottlossningen i Paris hade 

fått en trea på sensationsskalan och nyheten om Gunnar Axén hade fått en fyra. Se tabell 2. 

5.3.5 Män och kvinnor minns ungefär samma nyheter

Studien har visat hur kvinnor tenderar att minnas fler nyheter och att kvinnor dessutom kan svara rätt på 

fler frågor om nyheterna. Men studien undersökte också vilka typer av nyheter som män respektive 

kvinnor minns, vilket redovisas i tabell 3. 
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 Vissa skillnader går att utläsa från tabellen. Exempelvis kunde alla kvinnor minnas nyheten om 

att Diskrimineringsombudsmannen stämmer tre bensinstationer efter att de nekat romer från att hyra bil, 

medan två av tre män kunde minnas nyheten. 14 av 15 kvinnor kunde också minnas nyheten om att 

Europaparlamentet kräver en fördubbling av antalet kvinnor i börssbolags styrelser, medan två av tre 

män kunde minnas nyheten. På samma sätt kom 13 män ihåg nyheten om att Sverige missar VM i 

Portugal medan 9 kvinnor kom ihåg den. Det ska dock påpekas att skillnaderna i antal är små och att 

män och kvinnor därför i stor utsträckning kan anses minnas samma nyheter.

5.3.6 Lättare att syna bluff än att minnas nyhet som faktiskt var med

Resultatet av enkätens tredje del, där de svarande skulle svara ”Sant” eller ”Falskt” på olika påståenden 

om nyheter som funnits med i sändningen, visade att försökspersonerna var mer benägna att tro att 

nyheter som faktiskt var med i nyhetssändningen inte var det, än att tro att de påhittade nyheterna hade 

varit med. Trots att personerna alltså fick samma nyheter som de dagen innan lyssnat på i 

ekosändningen presenterade för sig så svarade många att nyheterna inte alls varit med i sändningen. Var 

tredje person trodde exempelvis att påståendet: ”I sändningen fanns en nyhet om att en islamistisk grupp  

har tagit på sig skulden för ett attentat i Libanon” var falskt, trots att nyheten var med i sändningen.

  Lättare var det då att syna bluffarna, de falska påståendena. Det falska påstående som flest 

trodde var sant var ”I sändningen fanns en nyhet om att tre Malmöbor har gripits misstänkta för grovt 

narkotikabrott”. 5 av 30 försökspersoner trodde att den nyheten varit med i sändningen. 
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6. Diskussion

6.1 Hur fungerade metoden? 

Uppsatsen har ett metodprövande syfte – studiens resultatet ska avgöra om metoden för undersökningen 

var lämplig och om studien skulle kunna göras i en större skala. Uppsatsens resultat visar att metoden 

har fungerat. Pilotstudien visar att lyssnarna minns ungefär 42 procent av nyheterna i en Ekosändning 

dagen efter, vilket är nästan exakt samma resultat som Höijer och Findahl fick fram i sina 

undersökningar från sjuttio- och åttiotalen. Enligt dem kan en person minnas 44 procent av en 

nyhetssändning. Det tyder på att metoden att använda autentiska nyheter i stället för att som Höijer och 

Findahl använda fiktiva nyheter har fungerat. Hade det förhållit sig som Höijer och Findahl beskriver i 

Nyheter, förståelse och minne så hade en undersökning med autentiska nyheter lett till en betydligt 

högre hågkomst eftersom det rapporterats om vissa av nyheterna tidigare, i samma medium och i andra 

medier, vilket skulle innebär att materialet är mer bekant för lyssnarna (Höijer och Findahl 1984 a, sida 

48-49). Reella nyheter borde också generera ett mer värdefullt resultat då påverkan av de som utfört 

studien kan uteslutas. Höijer och Findahl hävdade också att de med fiktiva nyheter skulle kunna 

analysera vad i innehållet som påverkat minnet. Utifrån denna studies resultat kan konstateras att flera 

sådana faktorer kan utläsas även i denna studie med autentiska nyheter. 

 Resultaten för studien visar att det skiljer sig mellan hur mycket olika grupper kommer ihåg. 

Skillnaderna är små, men konsekventa; kvinnor mindes bättre än män i alla olika jämförelser och den 

äldre åldersgruppen mindes bättre än de andra åldersgrupperna i alla tre jämförelser. Det vore därför 

lämpligt att genomföra samma studie men med ett större antal försökspersoner och ett större antal 

sändningar för att kunna bevisa de skillnader som visats i den här studien. 

6.2 Funktionella system förklarar hågkomst av detaljer i bortglömda nyheter

Som resultaten visat fanns det fall i vilka en stor andel av försökspersonerna kunde svara rätt på en 

detaljfråga som handlade om en nyhet de flesta av försökspersonerna glömt bort vid fri återgivning.  

Fenomenet förklaras av forskaren Aleksandr Romanovič Luria under sjuttiotalet med ett så kallat 

funktionellt system. Med det menas att ihågkomstprocessen, precis som förståelseprocessen, sker på 

flera nivåer, från helhetsnivå till ordnivå, och att nivåerna hela tiden samspelar; för att minnas en detalj 

som ett ord måste helheten också minnas, och tvärtom. Inför kunskapsfrågorna som innefattade 

detaljfrågor presenterades nyheten som frågorna skulle handla om. En sådan presentation är enligt Luria 

tillräcklig för att respondenten ska minnas fler detaljer om nyheten, trots att han eller hon vid fri 

återgivning inte kunde minnas nyheten (Höijer och Findahl 1984 a, sida 30-33).
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6.3 Därför är sändning två lättare att minnas
Antalet nyheter försökspersonerna mindes från de olika sändningarna skilde sig. Den sändning som 

stack ut mest var sändning 2, alltså Dagens eko klockan 16.45 den 19 november 2013. Av första 

sändningen kunde försökspersonerna minnas var tredje nyhet, av den sista sändningen kunde de minnas 

fyra av tio nyheter, men av sändning 2 mindes försökspersonerna över hälften av alla nyheter. Detta 

stämmer överens med vad studiens resultat kommit fram till. Den andra sändningen innehöll nämligen 

procentuellt fler nyheter som hade de kvaliteter som underlättar hågkomsten av dem. Den andra 

sändningen hade i genomsnitt en högre sensationsgrad på varje nyhet, nyheterna i den andra sändningen 

hade i genomsnitt 3 av 5 på sensationsskalan, jämfört med nyheterna i den första sändningen som i 

genomsnitt hade 2,67 och nyheterna i den tredje sändningen som i genomsnitt hade 2 på 

sensationsskalan. Den andra sändningen hade också fler inrikesnyheter, 87,5 procent av nyheterna i den 

andra sändningen var inrikesnyheter, jämfört med 66,7 procent i den första sändningen och 70 procent i 

den tredje sändningen. Den andra sändningen hade dessutom fler nyheter med inslag än de andra två 

sändningarna, i den andra sändningen hade 75 procent av nyheterna inslag, jämfört med 66,7 procent i 

den första sändningen 60 procent i den tredje sändningen. Detta kan vara förklaringen till att 

försökspersonerna mindes den andra sändningen bäst.

	
 En annan möjlig orsak till att försökspersonerna mindes sändning två bäst är att 

försökspersonerna blev medvetna om studiens syfte efter den första dagen. Då först fick de veta vilka 

typer av frågor som ställdes i enkäterna. Det kan ha lett till att försökspersonerna mer aktivt försökte 

minnas nyheterna i den andra sändningen. Den teorin faller dock då den likaledes borde innebära att 

även den sista sändningen fick en högre hågkomst, men så var inte fallet. 

6.4 Sjuttiotalet och i dag – ombytta roller

I experimenten från sjuttiotalet kommer Birgitta Höijer och Olle Findahl fram till att män är bättre på att 

minnas nyheter än kvinnor. Detta var ett resultat som gällde alla åldersgrupper och alla 

utbildningsnivåer i deras studie. Den här pilotstudien visar att förhållandet i dag är det omvända – 

kvinnor minns nyheter bättre än män. Det här är förmodligen resultatet av ett förändrat medieklimat och 

en generell jämställdhetsutveckling i landet. 

 Kvinnor har alltid fått komma till tals i mindre utsträckning än män i medierna, men totalt har 

antalet kvinnliga experter i medierna ökat de senaste åren. 1992 var exempelvis 80 procent av alla 

experter som intervjuades i Svenska Dagbladet och Aftonbladet män, medan samma siffra för 2012 är 

64 procent (Elmervik 2012, sida 16). På samma sätt är den styrande makten mer jämställd i dag än på 

sjuttiotalet. Andelen kvinnor i riksdagen var 15 procent år 1973, i dag är siffran 45 procent (Statistiska 
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centralbyrån 2012). Att makten i Sverige blivit mer jämställd har lett till att fler nyheter handlar om 

kvinnor i dag än på sjuttiotalet. 

 Att det förekommer fler kvinnor i nyheterna kan vara orsaken till att kvinnors minne av 

nyheterna förbättrats.

 Men den största anledningen till att kvinnor blivit bättre på att minnas nyheter är troligtvis en 

generell jämställdhetsutveckling i landet. Höijer och Findahl konstaterar i sin avhandling Nyheter, 

minne och förståelse från 1984 att utbildning är den enskilt viktigaste bakgrundsfaktorn för en bra 

hågkomst av nyheter. Samtidigt var det precis efter Höijer och Findahl genomförde sina experiment som 

den stora tillförseln av kvinnor till högskolan kom i och med 1977 års högskolereform. Reformen 

innebar att flera eftergymnasiala utbildningar med en stor andel kvinnor räknades till högskolan, bland 

annat lärarutbildningar som förskollärare, låg- och mellanstadielärare, fritidsledare och sjuksköterska 

och vårdutbildningar så som sjuksköterska (Högskoleverket 2008). I dag är fler kvinnor än män 

högutbildade, vilket kan vara orsaken till att kvinnorna i studien mindes nyheterna bättre än männen. 

Detta kan dock inte säkerställas då utbildning inte varit en bakgrundsfaktor som undersökts i studien. 

6.5 Varför minns äldre bättre? 
Resultaten visar att personer över 50 år minns något fler nyheter från en ekosändning, en dag senare, än 

personer under 50 år. Detta resultat motsätter det resultat som Höijer och Findahl kom fram till i sin 

forskning. De kom fram till att den äldre åldersgruppen var sämst på att minnas nyheterna. För att 

undersöka varför äldre i dag minns bättre än de yngre åldergrupperna testades en tes. Tesen var att äldre 

minns Ekosändningarna bättre för att de konsumerar fler traditionella medier som liknar Ekot i 

nyhetsvärdering och ton. De medier som definierats som traditionella medier är andra sändningar från 

Ekot, dagstidningar (Metro ej inräknad) och TV-nyheter från SVT, det vill säga Rapport eller Aktuellt. 

Efter en analys av vilka medier de olika åldersgrupperna hade konsumerat under pilotstudiens 

genomförande kunde konstateras att tesen stämde. I genomsnitt hade 16,7 procent av de äldre 

konsumerat andra sändningar från Ekot, totalt sett under tre dagar, medan 6,7 procent av gruppen yngre 

och 13,3 procent av gruppen medelålder hade gjort det. 46 procent av gruppen äldre hade konsumerat 

dagstidningar medan 30 procent av gruppen yngre hade gjort det och 10 procent av gruppen medelålder. 

60 procent av gruppen äldre hade konsumerat TV-nyheter från SVT, medan 16,7 procent av gruppen 

yngre hade gjort det och 30 procent av gruppen medelålder.  Totalt sett konsumerade 41,1 procent av 

gruppen äldre andra traditionella medier under de tre dagarna, medan 16,7 procent av gruppen yngre 

gjorde det och 17,7 procent av gruppen medelålder.
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 Den äldre åldersgruppen konsumerade alltså fler traditionella medier utöver de tre 

ekosändningarna under de dagar som pilotstudien utfördes, nyhetsmedier som liknar Dagens eko i ton 

och nyhetsvärdering, särskilt de medier som produceras av public service-bolagen som därmed har 

liknande uppdrag. Detta kan enligt Bartletts teori om kognitiva scheman vara orsaken till att de äldre 

minns nyheterna i Ekot bättre. Kognitiva scheman handlar om hur en persons erfarenheter av att ha hört 

en typ av nyhet tidigare gör att den personen söker efter samma typ av information när den hör samma 

typ av nyhet. Om äldre alltså är större konsumenter av Dagens eko eller nyhetsmedier med liknande 

nyhetsvärdering så är även äldre mer erfarna av att höra de typer av nyheter som de medierna 

rapporterar om och det sätt nyheterna presenteras. Det kan vara förklaringen till att gruppen äldre också 

är bättre på att minnas nyheterna (Bartlett 1932). Förklaringen till de äldres bättre minne av nyheterna i 

studien kan också finnas i Schank och Abelsons teori om ”scripts”. Enligt Schank och Abelson använder 

lyssnaren redan formulerade frågor för att ta reda på viss information när han eller hon lyssnar på en 

nyhet. Dessa frågor är baserade på den information lyssnaren är van att höra vid rapporteringen av en 

viss nyhetshändelse. Då de medier äldre konsumerar i större mån liknar Dagens eko kan man därför anta 

att deras på förhand formulerade frågor som de ställer till de nyheter de hör i sändningarna i högre grad 

är baserade på den information som Dagens eko brukar rapportera vid vissa typer av nyheter. En 

lyssnare som i vardagen inte konsumerar Dagens eko eller liknande nyhetsmedier, utan exempelvis bara 

konsumerar nyheter på nätet, skulle enligt Schank och Abelson ställa ”fel” frågor när de lyssnar på en 

nyhet i Dagens eko (Höijer och Findahl 1984 b, sida 189).

	
 Att de äldres bättre minne av nyheter handlar om deras konsumtionsvanor stämmer också 

överens med Kintsch och van Dijks teori om att det välbekanta är enklare att minnas, vilket forskarna 

visade med sin undersökning från 1975 i vilken amerikanska studenter fick läsa en traditionell 

västerländsk berättelse och en traditionell indiansk berättelse, då de amerikanska studenterna mindes 

den västerländska berättelsen bättre (Se även 3.5 Kognitiva scheman för minne och 3.6 ”Scripts”-teorin 

i 3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning, sida 11).  

6.6 Nyheterna i löpet – varför minns vi dem?
Undersökningen visar att skillnaden i hur lätt det är att minnas en nyhet beroende på om den var med i 

löpet eller inte är mycket stor. Nyheterna som fanns med i löpet mindes i genomsnitt 21 av 30 

försökspersoner medan nyheter som inte fanns med i löpet i genomsnitt mindes av 7,5 av 30 

försökspersoner. Detta kan bero på flera saker, till exempel att en nyhetssändnings löp är en markering 

av vilka nyheter som är viktigast i sändningen. Det kan även bero på att nyheterna som presenteras i 

löpet upprepas. Enligt Höijer och Findahl har just upprepningar en stor påverkan på minnet. Höijer och 
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Findahl skriver också att endast en upprepning är fullt tillräcklig för att hågkomsten ska öka markant 

(Höijer och Findahl 1984 a, sida 65). Alla nyheter som presenteras i löpet nämns två gånger i 

sändningen, vilket kan vara orsaken till att lyssnaren har så mycket enklare att minnas de nyheterna. 

	
 Upprepningens effekt på minnet kan också vara orsaken till att de första nyheterna i sändningen 

och den sista nyheten i sändningen mindes bäst av försökspersonerna eftersom det ofta är de nyheterna 

som presenteras i löpet. 

	
 En annan förklaring skulle kunna vara lyssnarens intressekurva. Att publiken lyssnar mer 

intensivt i början av en sändning för att sedan lyssna mindre intensivt ju längre sändningen fortskrider. 

Ändå minns man den sista nyheten väl. Ser man till de tre nyheter som låg sist i varje sändning för den 

här pilotstudien har de alla en mycket hög procentuell hågkomst. Gemensamt för de tre inslagen är att 

de handlar om sport och därmed får hög sensationsgrad. Inslagen är även uppbyggda med många snabba 

intervjuer och även ofta musikinslag. Faktorer som skulle kunna påkalla lyssnarens uppmärksamhet.

6.7 Stänger vi av när vi hör nyheter om krig?
Undersökningen visar att lyssnaren är betydligt bättre på att minnas inrikesnyheter än utrikesnyheter. 

Detta kan ha att göra med geografisk och kulturell närhet. Höijer och Findahl skriver att vi förstår och 

minns en nyhet om ett välkänt ämne betydligt bättre. I sådana frågor är vi alla experter och vår 

förståelseprocess sker snabbt och automatiskt (Höijer och Findahl b, sida 113). Eftersom det är större 

chans att inrikesnyheter handlar om välkända ämnen för lyssnarna, ämnen som kanske direkt påverkar 

dem själva, blir det också enklare för lyssnarna att minnas inrikesnyheterna. 

 Att inrikesnyheter är enklare att minnas stämmer också överens med Bransford och Johnsons 

teori om vikten av att kunna föreställa sig händelsen man får berättad för sig (Bransford och Johnson 

1973, sida 383-438). Om lyssnaren kan se nyheten framför sig är det enklare för honom eller henne att 

minnas nyheten. Det kanske kan vara svårt för en svensk lyssnare att föreställa sig och leva sig in en 

situation som exempelvis ett bombattentat i Libanon. Enklare kan det då vara att föreställa sig hur det är 

att sitta strömlös i Norrland, eller hur det är att vara fast på centralstationen i Stockholm när tågen är 

inställda. Kanske är det också så att lyssnaren aktivt försöker att inte leva sig in i de händelser som 

utrikesnyheterna handlar om. Flera av utrikesnyheterna i materialet handlade om naturkatastrofer, 

bombdåd, terrorattentat eller dödsskjutningar. Kanske upplever lyssnaren att det helt enkelt blir för 

jobbigt att leva sig in i situationen och ta in all information, och att lyssnaren därför får svårare att i 

efterhand minnas vad det var som hade hänt.  

 Det går att konstatera att en nyhet som att en islamistisk grupp tagit på sig ett attentat som 

utfördes i Libanons huvudstad Beirut inte blir minnesvärd. Bara tre personer mindes nyheten när 
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försökspersonerna fritt fick återge alla nyheter de mindes. När nyheten senare presenterades i enkätdelen 

Sant eller falskt angav 10 av 30 personer fortfarande att den inte var med i sändningen. Ett liknande 

resultat ses för en nyhet som att dödssiffran stigit efter ett bombattentat i Irak. När nyheten 

presenterades för respondenterna i Sant eller Falskt uppgav 9 av 30 personer att den inte varit med i 

sändningen, trots att den var det.

 Finns det en annan förklaring till att nyheterna inte blir ihågkomna, utöver att de behandlar 

händelser som skett långt ifrån oss både geografiskt och kulturellt? 

 I vår pilotstudie kan vi se fler förklaringar, som att både nyheten från Libanon och nyheten från 

Irak presenterades som korta telegram där fakta om var, när och antal döda läses upp. Enligt Kintsch och 

Van Dijks teori ska sådan fakta vara enkel för lyssnaren att minnas (Höijer och Findahl 1984 a, sida 

19-20), men enligt den här pilotstudien så handlar det om mer än så. Det handlar om vikten av att beröra 

lyssnaren.

 Den nyhet som flest respondenter i studien kom ihåg var den om efterdyningarna av den tyfon 

som drabbade Filippinerna i början av november. Nyheten var en utrikesnyhet som skett långt från 

Sverige både geografiskt och kulturellt, och händelsen påverkade inte lyssnarnas vardag. Men nyheten 

hade en annan egenskap som vägde upp: Ett berörande inslag. I inslaget nämndes mycket lite hård fakta, 

i stället låg fokus på en 15-årig flicka som mist sina föräldrar. Inslaget innehöll en gripande historia som 

uppenbarligen också gjorde nyheten enklare att erinras. Detta förklaras av Craik och Lockharts teori 

Levels-of-processing som menar att den meningsbärande informationen i en historia också är den 

djupaste och den som lättast blir ihågkommen (Craik och Lockhart 1972, sida 671-684). 

 Hade nyheterna från Libanon och Irak varit lättare att komma ihåg om de hade innehållit 

personliga historier från de drabbade? 

 En del av Dagens ekos uppdrag är att se till att lyssnarna förstår och minns nyheter om 

komplicerade händelser som konflikter, krig och katastrofer runt om i världen. Den här uppsatsen visar 

att Dagens eko skulle, med förändringar av sin presentation, kunna öka lyssnarnas minne av 

utrikesnyheterna. Genom att presentera en utrikesnyhet tidigt i sändningen, se till att nyheten innehåller 

minst ett inslag och dessutom ha med nyheten i löpet för att få en upprepning skulle Dagens eko kunna 

öka förståelsen för och hågkomsten av utrikesnyheter.
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6.8 Sensationalisering – ett sätt att skapa minnesvärda nyheter?

Pilotstudien visar att lyssnarna minns nyheter som är sensationella bättre, utifrån den sensationsskala 

som uppsatsförfattarna skapat utifrån Marina Ghersettis definition av sensationsjournalistik – ju högre 

sensationsgrad desto högre hågkomst av nyheten.   

 Sensationsjournalistiken har kritiseras hårt av många medieforskare då den anses vara 

informations- och faktabefriad. Vissa hävdar till och med att det är ett problem för demokratin att 

medieutvecklingen går mot ett mer sensationellt klimat. Lars Nord och Jesper Strömbäck skriver i 

Medierna och Demokratin (2004) att det är en stor fara om skillnaden mellan informationsbaserad och 

underhållningspräglad journalistik blir större än vad den är idag. De skriver bland annat om ”det alltför 

stora avståndet mellan vad medierna borde göra och vad de faktiskt gör” (Nord och Strömbäck, sida 37). 

Samtidigt är sensationsjournalistiken engagerande, och nyheter av sensationsart minns lyssnarna, vilket 

den här pilotstudien visat. Man kan däremot inte hävda att de nyheter som fick hög sensationsgrad i 

Dagens ekos sändningar var sensationella i den mening att de var underhållningspräglade eller 

kändisfokuserade, alltså av sådan art som Nord och Strömbäck varnar för. Däremot hade de andra 

sensationella egenskaper, som att de kretsade kring människor i oväntade situationer, eller att de 

handlade om kriser, olyckor eller sport – faktorer som gör att lyssnarna blir engagerade och intresserade 

av nyheterna. Nyheten om de föräldralösa barnen i Filippinerna hade exempelvis kunnat presenterats på 

ett mindre sensationellt sätt, med ren information om hur många barn som antas ha blivit föräldralösa, 

vilka hjälpinsatser som prioriteras högst för tillfället och var behoven är som störst. I stället använde 

Dagens eko en person i en krissituation för att belysa situationen – den 15-åriga flickan som 

intervjuades i inslaget, vilket gjorde nyheten mer ”sensationell”. Nyheten blev den mest ihågkomna i 

studien. Det finns därför anledning att huruvida sensationella nyheter är ett problem för demokratin. 

Sensationsjournalistiken skulle, utifrån resultaten av den här pilotstudien, kunna vara positiv för 

demokratin, eftersom journalistiken når en bredare massa och inkluderar ”vardagliga frågor” som 

befolkningen intresserar sig för, och eftersom sensationella nyheter blir bättre ihågkomna av publiken än 

icke sensationella nyheter (Wahl-Jorgensen och Hanitzsch 2009, sida 243). 
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7. Avslutning

Målet med pilotstudien var att klargöra hur många av de nyheter Dagens eko presenterar som egentligen 

blir ihågkomna. Antalet deltagare har varit för lågt för att någon generell slutsats ska kunna dras. Dock 

har pilotstudien genererat ett flertal intressanta resultat som bedöms vara användbara för vidare 

forskning.

 Det mest intressanta resultatet är troligtvis inte att varje person i genomsnitt minns 41,6 procent 

av alla nyheter i en sändning från Dagens Eko. Det mest intressanta är att 58,4 procent av nyheterna – en 

majoritet – faller i glömska. Är och bör public service uppgift vara att få lyssnarna att minnas de nyheter 

de rapporterar om? Hur bör de då agera för att underlätta förståelsen för och minnet av de nyheter de 

rapporterar om?

 Ser man till de variabler som mätt egenskaperna hos lyssnaren går det att finna små men 

signifikanta skillnader. Kvinnor över 50 år tycks vara den optimala publiken för Dagens ekos nyheter, 

om de ska bli ihågkomna. Men ser man till de variabler som mätt egenskaperna hos själva 

sändningsinnehållet syns tydligare skillnader. Här kan utläsas vad det är som gör att en nyhet blir 

ihågkommen eller inte. Här står klart att inrikesnyheter som får mycket plats i sändningen, som 

återupprepas för lyssnaren och som dessutom är sensationella är lättare att komma ihåg. Betyder det att 

alla nyheter bör utformas på detta sätt? Troligtvis inte. I stället kan det konstateras att nyhetsförmedlaren 

har ett viktigt ansvar för hur nyhetssändningarna utformas. 

 Etersända medier är för många en viktig källa för att få reda på vad som händer i omvärlden och 

medierna påverkar på så sätt vilka händelser som anses vara viktiga. Nyhetsförmedlare bör därför väga 

in minne när de utformar sina sändningar eller tidningar. För var finns meningen i att rapportera om 

nyheter som ingen minns?

 Enligt de flesta teorier om händelsescheman så förväntar lyssnaren att en nyhetssändning ska 

vara uppbyggd på ett särskilt sätt. Därför skulle man också kunna dra slutsatsen att nyheter som bryter 

den traditionella presentationen blir enklare att komma ihåg eftersom de presenteras på ett sådant sätt 

som lyssnaren inte förväntar sig. Det borde ställa krav på nyhetsförmedlarna att också hitta innovativa 

sätt att belysa komplicerade händelser och nyheter som är frekvent återkommande. 

 Studier om nyheter och minne har varit fåtaliga sedan åttiotalet. Det är dock ett område som 

borde anses vara så pass intressant att forskare skulle vilja bedriva frågan i en större utsträckning. Den 

här pilotstudien har varit ett litet steg i att åter sätta ämnet nyheter och minne på agendan. 
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7.1 Förslag till fortsatt forskning

Uppsatsen hade ett metodprövande syfte, som konstaterats varit väl fungerande. Då studien utförts i 

liten skala är en given fortsatt forskning att göra studien med samma metod men i en större skala. Fler 

försökspersoner skulle behövas för att generaliseringar av resultaten gällande vilka egenskaper hos 

lyssnarna som påverkar minnet ska kunna göras.

 Med ett större urval av försökspersoner skulle också fler bakgrundsvariabler kunna läggas 

till utöver de fyra som använts till den här uppsatsen. Bakgrundsvariabler som skulle vara intressanta att 

undersöka är förslagsvis allmänbildning och samhällsengagemang – påverkar sådana 

bakgrundsvariabler hågkomsten av nyheter? I en större undersökning skulle också ett större material 

kunna användas för att generaliseringar gällande vilka egenskaper i sändningarna som påverkar minnet 

ska kunna göras. Med ett större material skulle också fler innehållsvariabler kunna läggas till. Nyheterna 

skulle förslagsvis kunna delas in efter ämnen såsom ”politik”, ”skola”, ”infrastruktur”, ”sport” och så 

vidare, för att se vilka ämnen som lyssnarna minns bäst.

 I uppsatsen har en del av Birgitta Höijer och Olle Findahls teorier som de utformade under 

sjuttio- och åttiotalen testats. Ett förslag till fortsatt forskning är att testa fler av deras teorier, exempelvis 

deras teori om begriplighetshinder. Har exempelvis en snabbare uppläsning eller svåra ord samma effekt 

på hågkomsten av nyheterna i dag som den enligt Höijer och Findahl hade när deras studie genomfördes 

för snart fyrtio år sedan? 

 Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka receptionen av andra 

medieformer, så som TV-nyheter eller dagstidningar för att sedan kunna göra en jämförelse av olika 

medieformer. Det vore förslagsvis intressant att jämföra receptionen och minnet av nyheter presenterade 

i dags- och kvällstidningar. Eftersom resultaten i den här uppsatsen visar att nyheter av sensationsart är 

lättare att minnas borde det betyda att läsare minns fler nyheter från kvällstidningar än från 

dagstidningar, då kvällstidningar i regel innehåller fler sensationsnyheter än dagstidningar (Nord och 

Strömbäck 2004, sida 242). En annan en intressant jämförelse vore en mellan riksmedier och lokala 

medier. Blir nyheterna i lokala medier bättre ihågkomna eftersom de har en geografisk och kulturell 

närhet till sin publik och påverkar publikens vardag i stor utsträckning? Eller blir de mindre ihågkomna 

eftersom de kanske har en lägre sensationsgrad och är rikstäckande nyheter och utrikesnyheter? 
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Bilagor

Bilaga 1 – Enkät 1, 2 & 3

Sida 1:
Enkät 1 

Observera:
Försök svara på alla frågor i enkäten. Kan du inte svaret på en eller flera av frågorna i enkäten kan du välja att 
antingen gissa eller hoppa över frågan.

Ange ditt identifikationsnummer:
Identifikationsnumret är en siffra mellan 1 och 50 och fanns angiven i mejlet där du också fann länken till den här 
undersökningen.

Sida 2:
Vad minns du från sändningen?
Alla frågor i enkäten behandlar Ekots 16.45-sändning från i går, måndagen 18 november.

1. Vilka nyheter fanns med i sändningen?
Beskriv med en mening per nyhet de nyheter som du minns från sändningen.

2. Vilken nyhet var enligt dig sändningens viktigaste?

3. Vilken nyhet var enligt dig sändningens mest intressanta?

Sida 3:
En nyhet handlade om att många barn blivit föräldralösa efter tyfonen i Filippinerna. En föräldralös flicka 
intervjuades. 
Frågorna nedan handlar om den nyheten.

1. Hur gammal var flickan som intervjuades i inslaget?

2. Hur många dagar rapporterades ha gått sedan tyfonen drabbade Filippinerna?

3. Flickan hade överlevt genom att klamra sig fast vid något. Vad hade hon klamrat sig fast 
vid?

4. Flickan hade bara ett föremål kvar som minne från sina föräldrar. Vad för slags föremål?

Sida 4:
En nyhet handlade om att förundersökningen gällande ett brott som ska ha begåtts av en riksdagsledamot har 
lagts ner. 
Frågorna nedan handlar om den nyheten.

1. Vilket parti representerar riksdagsledamoten?

2. Vad heter riksdagsledamoten?

3. Vilket slags brott var riksdagsledamoten misstänkt för?

4. I vilket landskap skulle brottet ha begåtts?

Sida 5:
En nyhet handlade om en rapport som hävdar att svenska bolag styrs av människor som är för lika varandra. 
Frågorna nedan handlar om den nyheten.

1. Vad heter stiftelsen som skrivit rapporten? 

2. Vilket namn har rapporten?
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3. Vilket årtal är den genomsnittlige styrelseledamoten född enligt rapporten?

4. Hur många procent av de som sitter i svenska bolagsstyrelser är födda i Sverige?

Sida 6:
Sant eller falskt?
På frågorna nedan ska du svara sant eller falskt beroende på om inslaget fanns med i gårdagens sändning eller 
inte.

1. I sändningen fanns en nyhet om att 30 personer omkommit i ett bombattentat i Syrien.
Sant
Falskt

2. I sändningen fanns en nyhet om Statistiska centralbyråns nya rapport om arbetslösheten i Sverige.
Sant
Falskt

3. I sändningen fanns en nyhet om att Riksbanken lämnar räntan oförändrad.
Sant
Falskt

4. I sändningen fanns en nyhet om en skottlossning i ett köpcentrum i USA.
Sant 
Falskt

5. I sändningen fanns en nyhet om en gängskjutning i en stadsdel i Göteborg.
Sant
Falskt

6. I sändningen fanns en nyhet om att valdeltagandet befaras bli lågt i valet i Venezuela.
Sant 
Falskt

Sida 7:
Kontrollfrågor

Är du man eller kvinna?
Man 
Kvinna

Hur gammal är du?

Vilken postort har du?

Vilka övriga medier använde du under gårdagen för att ta del av nyheter?
Sociala medier räknas inte i denna fråga. Du kan välja flera alternativ. 
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Aftonbladet
Expressen
Metro
DN.se
SVD.se
Aftonbladet.se
Expressen.se
Metro.se
SVT Rapport
SVT Aktuellt
SVT.se
Sverigesradio.se
Andra sändningar från Ekot
TV4 Nyheterna
TV4.se
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Annat

Tog du under gårdagen del av någon nyhet via sociala medier?
Ja
Nej
Minns inte

Om ja - Vilken nyhet eller vilka nyheter tog du del av?

Om ja - I vilket socialt medium tog du del av nyheten eller nyheterna?
Du kan välja flera alternativ.
Facebook
Twitter
Blogg
Annat

Nu har du svarat klart på enkät 1! Nästa enkät skickas ut i morgon 08.00. 

Tack för din medverkan. 

Sida 1:
Enkät 2

Observera:
Försök svara på alla frågor i enkäten. Kan du inte svaret på en eller flera av frågorna i enkäten kan du välja att 
antingen gissa eller hoppa över frågan.

Ange ditt identifikationsnummer:
Identifikationsnumret är en siffra mellan 1 och 50 och fanns angiven i mejlet där du också fann länken till den här 
undersökningen.

Sida 2:
Vad minns du från sändningen?
Alla frågor i enkäten behandlar Ekots 16.45-sändning från i går, tisdagen 19 november.

1. Vilka nyheter fanns med i sändningen?
Beskriv med en mening per nyhet de nyheter som du minns från sändningen.

2. Vilken nyhet var enligt dig sändningens viktigaste?

3. Vilken nyhet var enligt dig sändningens mest intressanta?

Sida 3:
En nyhet handlade om att strykjärnsnollningen på Lundsbergs internatskola har lett till åtal.
Frågorna nedan handlar om den nyheten.

1. Hur många elever är sammanlagt åtalade?

2. Totalt hur många elever ska ha utsatts för någon typ av brott?

3. Vad heter åklagaren som intervjuades i inslaget?

4. I vilken månad inträffade nollningen?

Sida 4:
En nyhet handlade om ett oväder som dragit in över en europeisk ö.
Frågorna nedan handlar om den nyheten.

1. Vilken typ av oväder hade dragit in över ön?
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2. Hur många människor befaras ha omkommit?

3. Vilken ö handlar det om?

4. Hur många miljoner har avsatts för akut hjälp efter händelsen?

Sida 5:
En nyhet handlade om en misstänkt korruptionshärva i en svensk kommun.
Frågorna nedan handlar om den nyheten.

1. I vilken kommun ska den misstänkta korruptionen ha ägt rum?

2. Hur många kommunanställda riskerar avskedning på grund av korruptionen?

3. Ordföranden för kommunens revisorer intervjuades i inslaget. Vilket politiskt parti representerar han?

4. Hur länge tror man att korruptionen har pågått? 

Sida 6:
Sant eller falskt?

På frågorna nedan ska du svara sant eller falskt beroende på om inslaget fanns med i gårdagens sändning eller 
inte.

1. I sändningen fanns en nyhet om ett potentiellt frihandelsavtal mellan EU och USA.
Sant
Falskt

2. I sändningen fanns en nyhet om att en islamistisk grupp har tagit på sig skulden för ett attentat i Libanon.
Sant
Falskt

3. I sändningen fanns en nyhet om att tre Malmöbor har gripits misstänkta för grovt narkotikabrott.
Sant
Falskt

4. I sändningen fanns en nyhet om att polisen gjort tillslag mot flera personer med kopplingar till 
vänsterextremism.
Sant 
Falskt

5. I sändningen fanns en nyhet om att ett polisbefäl åtalas för tjänstefel.
Sant
Falskt

6. I sändningen fanns en nyhet om en ny amerikansk studie som handlar om relationen mellan fett och 
viktökning.
Sant 
Falskt

Sida 7:
Kontrollfrågor

Vilka övriga medier använde du under gårdagen för att ta del av nyheter?
Sociala medier räknas inte i denna fråga. Du kan välja flera alternativ. 
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Aftonbladet
Expressen
Metro
DN.se
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SVD.se
Aftonbladet.se
Expressen.se
Metro.se
SVT Rapport
SVT Aktuellt
SVT.se
Sverigesradio.se
Andra sändningar från Ekot
TV4 Nyheterna
TV4.se
Annat

Tog du under gårdagen del av någon nyhet via sociala medier?
Ja
Nej
Minns inte

Om ja - Vilken nyhet eller vilka nyheter tog du del av?

Om ja - I vilket socialt medium tog du del av nyheten eller nyheterna?
Du kan välja flera alternativ.
Facebook
Twitter
Blogg
Annat

Nu har du svarat klart på enkät 2! Nästa enkät skickas ut i morgon 08.00. 

Tack för din medverkan.

Sida 1:
Enkät 3

Observera:
Försök svara på alla frågor i enkäten. Kan du inte svaret på en eller flera av frågorna i enkäten kan du välja att 
antingen gissa eller hoppa över frågan.

Ange ditt identifikationsnummer:

Identifikationsnumret är en siffra mellan 1 och 50 och fanns angiven i mejlet där du också fann länken till den här 
undersökningen.

Sida 2:
Vad minns du från sändningen?
Alla frågor i enkäten behandlar Ekots 16.45-sändning från i går, onsdagen 20 november.

1. Vilka nyheter fanns med i sändningen?
Beskriv med en mening per nyhet de nyheter som du minns från sändningen.

2. Vilken nyhet var enligt dig sändningens viktigaste?

3. Vilken nyhet var enligt dig sändningens mest intressanta?

Sida 3:
En nyhet handlade om att diskrimineringsombudsmannen kräver skadestånd för romer som nekats hyra bil på 
bensinstationer.
Frågorna nedan handlar om den nyheten.

1. Vilket företag är det som stäms för att ha diskriminerat romer?
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2. När genomförde Ekot den granskning som stämningen är baserad på?

3. Ekot granskade totalt 64 bensinstationer. Hur stor del av de 64 bensinstationerna nekade romer från att hyra 
bil?

4. Hur mycket pengar har diskrimineringsombudsmannen krävt i skadestånd för diskrimineringen?

Sida 4:
En nyhet handlade om ett mord på en kvinna i Umeå.
Frågorna nedan handlar om den nyheten.

1. Vilket datum inträffade mordet?

2. På vilken plats i Umeå skedde mordet? 

3. Var på kroppen sköts kvinnan?

4. Vad uppgavs mannen ha gjort innan han mördade kvinnan?

Sida 5:
I sändningen fanns en nyhet om att fem aktivister som greps efter en aktion i september har frigivits.
Frågorna nedan handlar om den nyheten.

1. Från vilket land kom de fem aktivisterna?

2. Vilken organisation representerade de fem aktivisterna?

3. Vad protesterade aktivisterna mot genom sin aktion?

4. Hur många av de totalt 30 aktivister som greps vid aktionen har nu blivit frigivna?

Sida 6:
Sant eller falskt?

På frågorna nedan ska du svara sant eller falskt beroende på om inslaget fanns med i gårdagens sändning eller 
inte.

1. I sändningen fanns en nyhet om att allt fler överklagar beslut om rot-avdrag.
Sant
Falskt

2. I sändningen fanns en nyhet om att antalet dödsoffer efter ett sprängattentat i Irak stiger.
Sant
Falskt

3. I sändningen fanns en nyhet om att SIDA ska ta beslut om att ge mer stödpengar till Filippinerna.
Sant
Falskt

4. I sändningen fanns en nyhet om att Farc-gerillan har släppt tre personer som hållits gisslan.
Sant 
Falskt

5. I sändningen fanns en nyhet om att Centerpartiet fortsatt är under riksdagsspärren i ny opinionsmätning.
Sant
Falskt

6. I sändningen fanns en nyhet om oenighet vid ett klimatmöte. 
Sant 
Falskt

Sida 7:
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Kontrollfrågor

Vilka övriga medier använde du under gårdagen för att ta del av nyheter?
Sociala medier räknas inte i denna fråga. Du kan välja flera alternativ. 
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Aftonbladet
Expressen
Metro
DN.se
SVD.se
Aftonbladet.se
Expressen.se
Metro.se
SVT Rapport
SVT Aktuellt
SVT.se
Sverigesradio.se
Andra sändningar från Ekot
TV4 Nyheterna
TV4.se
Annat

Tog du under gårdagen del av någon nyhet via sociala medier?
Ja
Nej
Minns inte

Om ja - Vilken nyhet eller vilka nyheter tog du del av?

Om ja - I vilket socialt medium tog du del av nyheten eller nyheterna?
Du kan välja flera alternativ.
Facebook
Twitter
Blogg
Annat

Nu har du svarat klart på enkät 3! 

Tack för din medverkan.
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Bilaga 2 – Kodschema

Kodschema för försökspersonerna
A- identifikationsnummer, 1-30
B- kön. 1=man, 2=kvinna
C- ålder. 1=ung(upp till 30), 2=medelålder(30-50), 3=äldre(över 50)
D- bostadsort. 0=stadsbo, 1=landsbygdsbo
E- minns antal nyheter från sändning 1. 0-9
F- minns nyhet 1 i sändning 1. 0=ja, 1=nej
G- minns nyhet 2 i sändning 1. 0=ja, 1=nej
H- minns nyhet 3 i sändning 1. 0=ja, 1=nej
I- minns nyhet 4 i sändning 1. 0=ja, 1=nej
J- minns nyhet 5 i sändning 1. 0=ja, 1=nej
K- minns nyhet 6 i sändning 1. 0=ja, 1=nej
L- minns nyhet 7 i sändning 1. 0=ja, 1=nej
M- minns nyhet 8 i sändning 1. 0=ja, 1=nej
N- minns nyhet 9 i sändning 1. 0=ja, 1=nej
O- nyhet personen ansåg var viktigast i sändning 1. 1-9, 0=ingen
P- nyhet personen ansåg var mest intressant sändning 1. 1-9, 0=ingen
Q- antal nyheter personen mindes från sändning 2, 0-8
R- minns nyhet 1 i sändning 2. 0=ja, 1=nej
S- minns nyhet 2 i sändning 2. 0=ja, 1=nej
T- minns nyhet 3 i sändning 2. 0=ja, 1=nej
U- minns nyhet 4 i sändning 2. 0=ja, 1=nej
V- minns nyhet 5 i sändning 2. 0=ja, 1=nej
W- minns nyhet 6 i sändning 2. 0=ja, 1=nej
X- minns nyhet 7 i sändning 2. 0=ja, 1=nej
Y- minns nyhet 8 i sändning 2. 0=ja, 1=nej
Z- nyhet personen ansåg var viktigast i sändning 2. 1-9, 0=ingen
AA- nyhet personen ansåg var mest intressant sändning 2. 1-9, 0=ingen
AB- antal nyheter personen mindes från sändning 3. 0-10
AC- minns nyhet 1 i sändning 3. 0=ja, 1=nej
AD- minns nyhet 2 i sändning 3. 0=ja, 1=nej
AE- minns nyhet 3 i sändning 3. 0=ja, 1=nej
AF- minns nyhet 4 i sändning 3. 0=ja, 1=nej
AG- minns nyhet 5 i sändning 3. 0=ja, 1=nej
AH- minns nyhet 6 i sändning 3. 0=ja, 1=nej
AI- minns nyhet 7 i sändning 3. 0=ja, 1=nej
AJ- minns nyhet 8 i sändning 3. 0=ja, 1=nej
AK- minns nyhet 9 i sändning 3. 0=ja, 1=nej
AL- minns nyhet 10 i sändning 3. 0=ja, 1=nej
AM- nyhet personen ansåg var viktigast i sändning 3. 1-9, 0=ingen
AN- nyhet personen ansåg var mest intressant sändning 3. 1-9, 0=ingen
AO- kunskapsfråga 1:1 i sändning 1. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
AP- kunskapsfråga 1:2 i sändning 1. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
AQ- kunskapsfråga 1:3 i sändning 1. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
AR- kunskapsfråga 1:4 i sändning 1. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
AS- kunskapsfråga 2:1 i sändning 1. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
AT- kunskapsfråga 2:2 i sändning 1. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
AU- kunskapsfråga 2:3 i sändning 1. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
AV- kunskapsfråga 2:4 i sändning 1. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
AW- kunskapsfråga 3:1 i sändning 1. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
AX- kunskapsfråga 3:2 i sändning 1. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
AY- kunskapsfråga 3:3 i sändning 1. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
AZ- kunskapsfråga 3:4 i sändning 1. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BA- kunskapsfråga 1:1 i sändning 2. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BB- kunskapsfråga 1:2 i sändning 2. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
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BC- kunskapsfråga 1:3 i sändning 2. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BD- kunskapsfråga 1:4 i sändning 2. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BE- kunskapsfråga 2:1 i sändning 2. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BF- kunskapsfråga 2:2 i sändning 2. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BG- kunskapsfråga 2:3 i sändning 2. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BH- kunskapsfråga 2:4 i sändning 2. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BI- kunskapsfråga 3:1 i sändning 2. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BJ- kunskapsfråga 3:2 i sändning 2. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BK- kunskapsfråga 3:3 i sändning 2. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BL- kunskapsfråga 3:4 i sändning 2. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BM- kunskapsfråga 1:1 i sändning 3. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BN- kunskapsfråga 1:2 i sändning 3. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BO- kunskapsfråga 1:3 i sändning 3. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BP- kunskapsfråga 1:4 i sändning 3. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BQ- kunskapsfråga 2:1 i sändning 3. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BR- kunskapsfråga 2:2 i sändning 3. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BS- kunskapsfråga 2:3 i sändning 3. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BT- kunskapsfråga 2:4 i sändning 3. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BU- kunskapsfråga 3:1 i sändning 3. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BV- kunskapsfråga 3:2 i sändning 3. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BW- kunskapsfråga 3:3 i sändning 3. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BX- kunskapsfråga 3:4 i sändning 3. 1=korrekt, 2=icke korrekt, 3=delvis korrekt
BY- sant eller falskt 1. enkät 1. 0=korrekt, 1=icke korrekt
BZ- sant eller falskt 2. enkät 1. 0=korrekt, 1=icke korrekt
CA- sant eller falskt 3. enkät 1. 0=korrekt, 1=icke korrekt
CB- sant eller falskt 4. enkät 1. 0=korrekt, 1=icke korrekt
CC- sant eller falskt 5. enkät 1. 0=korrekt, 1=icke korrekt
CD- sant eller falskt 6. enkät 1. 0=korrekt, 1=icke korrekt
CE- sant eller falskt 1. enkät 2. 0=korrekt, 1=icke korrekt
CF- sant eller falskt 2. enkät 2. 0=korrekt, 1=icke korrekt
CG- sant eller falskt 3. enkät 2. 0=korrekt, 1=icke korrekt
CH- sant eller falskt 4. enkät 2. 0=korrekt, 1=icke korrekt
CI- sant eller falskt 5. enkät 2. 0=korrekt, 1=icke korrekt
CJ- sant eller falskt 6. enkät 2. 0=korrekt, 1=icke korrekt
CK- sant eller falskt 1. enkät 3. 0=korrekt, 1=icke korrekt
CL- sant eller falskt 2. enkät 3. 0=korrekt, 1=icke korrekt
CM- sant eller falskt 3. enkät 3. 0=korrekt, 1=icke korrekt
CN- sant eller falskt 4. enkät 3. 0=korrekt, 1=icke korrekt
CO- sant eller falskt 5. enkät 3. 0=korrekt, 1=icke korrekt
CP- sant eller falskt 6. enkät 3. 0=korrekt, 1=icke korrekt

Kodschema för nyheterna
A- nyhet 1-27
B- antal försökspersoner som kom ihåg nyheten. 1-30
C- antal yngre som kom ihåg nyheten. 1-10
D- antal medelålder som kom ihåg nyheten. 1-10
E- antal äldre som kom ihåg nyheten. 1-10
F- antal män som kom ihåg nyheten. 1-15
G antal kvinnor som kom ihåg nyheten. 1-15
H- antal stadsbor som kom ihåg nyheten. 1-17
I- antal landsbyggdsbor som kom ihåg nyheten. 1-13
J- vilken sändning nyheten var med i. 1-3
K- vilken plats i sändningen nyheten hade. 1-10
L- nyheten var med i löpet. 0=ja, 1=nej
M- nyheten hade ett eller fler inslag. 0=ja, 1=nej
N- nyheten var en inrikesnyhet. 0=ja, 1=nej
O- nyheten var en utrikesnyhet. 0=ja, 1=nej 
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P- tema/nyckelord: politik fanns med. 0=ja, 1=nej
Q- tema/nyckelord: väder fanns med. 0=ja, 1=nej
R- tema/nyckelord: sport fanns med. 0=ja, 1=nej
S- tema/nyckelord: brott och straff fanns med. 0=ja, 1=nej
T- tema/nyckelord: forskning fanns med. 0=ja, 1=nej
U- ett case eller en privatperson fanns med. 0=ja, 1=nej
V- sensationsnivå. 1-5

Kodschema för kunskapsfrågor
A- nummer på kunskapsfrågan. 1-36
B- totalt antal personer som hade rätt. 1-30
C- totalt antal personer som hade fel. 1-30
D- totalt antal personer som hade nästan rätt. 1-30
E- antal yngre som hade rätt. 1-10
F- antal yngre som hade fel. 1-10
G- antal yngre som hade nästan rätt. 1-10
H- antal medelålder som hade rätt. 1-10
I- antal medelålder som hade fel. 1-10
J- antal medelålder som hade nästan rätt. 1-10
K- antal äldre som hade rätt. 1-10
L- antal äldre som hade fel. 1-10
M- antal äldre som hade nästan rätt. 1-10
N- antal män som hade rätt. 1-15
O- antal män som hade fel. 1-15
P- antal män som hade nästan rätt. 1-15
Q- antal kvinnor som hade rätt. 1-15
R- antal kvinnor som hade fel. 1-15
S- antal kvinnor som hade nästan rätt. 1-15
T- antal stadsbor som hade rätt. 1-17
U- antal stadsbor som hade fel. 1-17
V- antal stadsbor som hade nästan rätt. 1-17
W- antal landsbygdsbor som hade rätt. 1-13
X- antal landsbygdsbor som hade fel. 1-13
Y- antal landsbygdsbor som hade nästan rätt. 1-13
Z-  vad? frågan var kopplad till själva nyheter. 0=ja, 1=nej
AA- vem/vilka? frågan var kopplad till aktörer och personer. 0=ja, 1=nej
AB- var? frågan var kopplad till plats. 0=ja, 1=nej
AC- när? frågan var kopplad till tid. 0=ja, 1=nej
AD- varför? frågan var kopplad till orsaker. 0=ja, 1=nej
AE- vilken konsekvens? frågan var kopplad till saker som det lett till. 0=ja, 1=nej

Kodschema för försökspersonernas konsumtion av andra medier
A- identifikationsnummer. 1-30

Måndag 18 november 2013
B- konsumerat Dagens Nyheter. 0=ja, 1=nej
C- konsumerat Svenska Dagbladet. 0=ja, 1=nej
D- konsumerat Upsala Nya Tidning. 0=ja, 1=nej
E- konsumerat Metro. 0=ja, 1=nej
F- konsumerat Expressen. 0=ja, 1=nej
G- konsumerat Aftonbladet. 0=ja, 1=nej
H- konsumerat SVT Rapport. 0=ja, 1=nej
I- konsumerat SVT Aktuellt. 0=ja, 1=nej
J- konsumerat TV4 Nyheterna. 0=ja, 1=nej
K- konsumerat andra sändningar från Ekot. 0=ja, 1=nej
L- konsumerat DN.se. 0=ja, 1=nej
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M- konsumerat SVD.se. 0=ja, 1=nej
N- konsumerat Unt.se. 0=ja, 1=nej
O- konsumerat Metro.se. 0=ja, 1=nej
P- konsumerat Expressen.se. 0=ja, 1=nej
Q- konsumerat Aftonbladet.se. 0=ja, 1=nej
R- konsumerat Svt.se. 0=ja, 1=nej
S- konsumerat Tv4.se. 0=ja, 1=nej
T- konsumerat Sverigesradio.se. 0=ja, 1=nej
U- konsumerat Di.se. 0=ja, 1=nej
V- antal andra konsumerade medier måndag 18 november
W- ”konsumtionspoäng” måndag 18 november

Tisdag 19 november 2013
X- konsumerat Dagens Nyheter. 0=ja, 1=nej
Y- konsumerat Svenska Dagbladet. 0=ja, 1=nej
Z- konsumerat Upsala Nya Tidning. 0=ja, 1=nej
AA- konsumerat Metro. 0=ja, 1=nej
AB- konsumerat Expressen. 0=ja, 1=nej
AC- konsumerat Aftonbladet. 0=ja, 1=nej
AD- konsumerat SVT Rapport. 0=ja, 1=nej
AE- konsumerat SVT Aktuellt. 0=ja, 1=nej
AF- konsumerat TV4 Nyheterna. 0=ja, 1=nej
AG- konsumerat andra sändningar från Ekot. 0=ja, 1=nej
AH- konsumerat DN.se. 0=ja, 1=nej
AI- konsumerat SVD.se. 0=ja, 1=nej
AJ- konsumerat Unt.se. 0=ja, 1=nej
AK- konsumerat Metro.se. 0=ja, 1=nej
AL- konsumerat Expressen.se. 0=ja, 1=nej
AM- konsumerat Aftonbladet.se. 0=ja, 1=nej
AN- konsumerat Svt.se. 0=ja, 1=nej
AO- konsumerat Tv4.se. 0=ja, 1=nej
AP- konsumerat Sverigesradio.se. 0=ja, 1=nej
AQ- konsumerat Di.se. 0=ja, 1=nej
AR- antal andra konsumerade medier tisdagen 19 november
AS- ”konsumtionspoäng” tisdagen 19 november

Onsdag 20 november 2013
AT- konsumerat Dagens Nyheter. 0=ja, 1=nej
AU- konsumerat Svenska Dagbladet. 0=ja, 1=nej
AV- konsumerat Upsala Nya Tidning. 0=ja, 1=nej
AW- konsumerat Metro. 0=ja, 1=nej
AX- konsumerat Expressen. 0=ja, 1=nej
AY- konsumerat Aftonbladet. 0=ja, 1=nej
AZ- konsumerat SVT Rapport. 0=ja, 1=nej
BA- konsumerat SVT Aktuellt. 0=ja, 1=nej
BB- konsumerat TV4 Nyheterna. 0=ja, 1=nej
BC- konsumerat andra sändningar från Ekot. 0=ja, 1=nej
BD- konsumerat DN.se. 0=ja, 1=nej
BE- konsumerat SVD.se. 0=ja, 1=nej
BF- konsumerat Unt.se. 0=ja, 1=nej
BG-konsumerat Metro.se. 0=ja, 1=nej
BH- konsumerat Expressen.se. 0=ja, 1=nej
BI- konsumerat Aftonbladet.se. 0=ja, 1=nej
BJ- konsumerat Svt.se. 0=ja, 1=nej
BK- konsumerat Tv4.se. 0=ja, 1=nej
BL- konsumerat Sverigesradio.se. 0=ja, 1=nej
BM- konsumerat Di.se. 0=ja, 1=nej
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BN- antal andra konsumerade medier onsdagen 20 november
BO- ”konsumtionspoäng” onsdagen 20 november

Minne kopplat till konsumtion av andra medier
BP- antal nyheter personen mindes från sändning 1. 0-9
BQ- antal nyheter personen mindes från sändning 2. 0-8
BR- antal nyheter personen mindes från sändning 3. 0-10
BS- antal nyheter personen mindes totalt. 0-27

Alla nyheter numrerade 1-27
1. Oviss framtid för föräldralösa barn efter tyfonen i Filippinerna. 
2. Ny rapport från FAA: Piloter är för beroende av datoriserade system på flygplan.
3.  Flera fotbollsmatcher misstänks vara riggade för att spelarna själva ska vinna pengar via Svenska Spel.
4.  Brist på bevis gör att åklagaren lägger ner förundersökning mot riksdagsledamoten Gunnar Axén (M), 
misstänkt för sexuellt ofredande.
5. Varje dag utsätts fångar i svenska fängelsen för hot och våld. Kriminellas rätt i samhället, KRIS, varnar för stort 
mörkertal.
6. Beväpnad man öppnade eld mot dagstidningen Liberación i Paris under förmiddagen. 
7. Rapporten ”Lika barn leka bäst” från stiftelsen AllBright hävdar att svenska bolag styrs av människor som är för 
lika varandra. En man, född 1956 i Sverige som gått på Handelshögskolan, varit ekonom eller ingenjör och 
tidigare varit VD beskriver den genomsnittlige ledamoten i en svensk bolagsstyrelse.
8. I Norrland har flera fått tillbaka strömmen efter helgens storm. 9 000 personer fortfarande utan ström.
9. I morgon avgörs om Sverige kvalar in till VM i Brasilien. 
10. Den uppmärksammade strykjärnsnollningen på Lundsberg i augusti har lett till åtal mot nio elever. 
11. Säpo och övriga polisen har snart direkttillgång till teleoperatörernas metadata med hjälp av nytt system.
12. Korruptionshärva i Uppsala misstänks ha pågått i 20 år. Två kommunanställda riskerar avskedning.
13. Det polisbefäl i Uppsala som beslutade om en broöppning under biljakt i våras har åtalats.
14. Tillslag mot personer med kopplingar till vänsterextremism i Eskilstuna. Nio personer misstänkta för brott.
15. Islamistisk grupp med kopplingar till al-Qaida har tagit på sig skulden för attentat i Beirut. 
16.  Minst 17 personer har omkommit efter cyklonen som vräkte in över Sardinien igår kväll. 
17. I kväll avgörs det om Sverige kommer spela i fotbolls-VM. Kvart i nio är det avspark.
18. Diskrimineringsombudsmannen stämmer tre bensinstationer efter att de nekat romer från att hyra bil.
19. I flera fall av tågolyckor har Trafikverket känt till fel på rälsen, visar granskning av SVT Östnytt. 
20. Europaparlamentet kräver att antalet kvinnor i börsbolags styrelser fördubblas till år 2020. 
21. EU-kommisionen ger Sverige sista varning för det statliga monopolet på internetbaserade spel. 
22. Oenighet under klimatmöte i Warszawa. Japan och Australien backar från tidigare åtaganden. 
23. SIDA kommer besluta om ytterligare 40 miljoner kronor till hjälporganisationer i Filippinerna.
24. Ytterligare fem av de ryska Greenpeace-aktivister som greps efter aktion i september frigivna mot borgen.
25. En 21-årig man i Umeå misstänks för att ha skjutit ihjäl en ung kvinna i ryggen i juli i år.
26. I Irak har dödssiffran stigit efter förmiddagens attentat i Bagdad. Minst 43 döda och över 100 skadade. 
27. Sverige missar VM efter gårdagens förlust mot Portugal. Hamréns framtid som förbundskapten är oviss.

Alla kunskapsfrågor numrerade 1-36
1. Hur gammal var flickan som intervjuades i inslaget?
2. Hur många dagar rapporterades ha gått sedan tyfonen drabbade Filippinerna?
3. Flickan hade överlevt genom att klamra sig fast vid något. Vad hade hon klamrat sig fast 
vid?
4. Flickan hade bara ett föremål kvar som minne från sina föräldrar. Vad för slags föremål?
5. Vilket parti representerar riksdagsledamoten?
6. Vad heter riksdagsledamoten?
7. Vilket slags brott var riksdagsledamoten misstänkt för?
8. I vilket landskap skulle brottet ha begåtts?
9. Vad heter stiftelsen som skrivit rapporten? 
10. Vilket namn har rapporten?
11. Vilket årtal är den genomsnittlige styrelseledamoten född enligt rapporten?
12. Hur många procent av de som sitter i svenska bolagsstyrelser är födda i Sverige?
13. Hur många elever är sammanlagt åtalade?
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14. Totalt hur många elever ska ha utsatts för någon typ av brott?
15. Vad heter åklagaren som intervjuades i inslaget?
16. I vilken månad inträffade nollningen?
17. Vilken typ av oväder hade dragit in över ön?
18. Hur många människor befaras ha omkommit?
19. Vilken ö handlar det om?
20. Hur många miljoner har avsatts för akut hjälp efter händelsen?
21. I vilken kommun ska den misstänkta korruptionen ha ägt rum?
22. Hur många kommunanställda riskerar avskedning på grund av korruptionen?
23. Ordföranden för kommunens revisorer intervjuades i inslaget. Vilket politiskt parti representerar han?
24. Hur länge tror man att korruptionen har pågått? 
25. Vilket företag är det som stäms för att ha diskriminerat romer?
26. När genomförde Ekot den granskning som stämningen är baserad på?
27. Ekot granskade totalt 64 bensinstationer. Hur stor del av de 64 bensinstationerna nekade romer från att hyra 

bil?
28. Hur mycket pengar har diskrimineringsombudsmannen krävt i skadestånd för diskrimineringen?
29. Vilket datum inträffade mordet?
30. På vilken plats i Umeå skedde mordet? 
31. Var på kroppen sköts kvinnan?
32. Vad uppgavs mannen ha gjort innan han mördade kvinnan?
33. Från vilket land kom de fem aktivisterna?
34. Vilken organisation representerade de fem aktivisterna?
35. Vad protesterade aktivisterna mot genom sin aktion?
36. Hur många av de totalt 30 aktivister som greps vid aktionen har nu blivit frigivna?
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Bilaga 3 – Subjektiva avväganden under kodning

Enkät 1, 2 och 3, del 1

Allmänna riktlinjer:

• Information om vad nyheten handlade om väger tyngre än information om var nyheten hände. Rätt  

händelse men fel angiven plats ska därför noteras som att personen mindes nyheten, medan fel 

angiven händelse men rätt angiven plats ska noteras som att personen inte mindes nyheten.  

•  Om respondenten svarat en nyhet som sändningens viktigaste nyhet eller mest intressanta nyhet 

trots att respondenten inte angivit nyheten i den fria återgivningen av vilka nyheter som fanns med 

i sändningen ska det noteras som att respondenten mindes nyheten. 

Enskilda subjektiva avväganden för enkät 1, del 1, fri återgivning på frågan ”Vilka nyheter fanns 

med i sändningen?”

Nyhet Subjektiva avväganden

Oviss framtid för föräldralösa barn efter tyfonen i 

Filippinerna.

Svarande 1 skrev ”Tyfon i Indonesien”. Detta har 

noterats som att respondenten mindes nyheten då 

information om vad nyheten handlade om räcker 

och väger tyngre än information om var nyheten 

hände. 

Ny rapport från FAA: Piloter är för beroende av 

datoriserade system på flygplan.

Svarande 7 skrev ”Någonting om flygplan”. Detta 

har ej noterats som att respondenten mindes 

nyheten då informationen är fattig och nyheten inte 

handlade om ”flygplan” utan om piloter. ”Någonting 

om piloter” hade noterats som att respondenten 

mindes nyheten. 

Brist på bevis gör att åklagaren lägger ner 

förundersökning mot riksdagsledamoten Gunnar 

Axén (M), misstänkt för sexuellt ofredande. 

Svarande 10 skrev ”Något om moderaterna”. Detta 

har ej noterats som att respondenten mindes 

nyheten då informationen är fattig och nyheten inte 

handlade om ”moderaterna” utan om ett frigivande 

av en moderat. 

Beväpnad man öppnade eld mot dagstidningen 

Liberación i Paris under förmiddagen. 

Svarande 2 skrev ”Dödskjutning i Frankrike”. Detta 

har noterats som att respondenten mindes nyheten 

trots att ingen dog. Skjutning och plats är tillräcklig 

information. 

Svarande 19 skrev ”Något från Paris”. Detta har ej 

noterats som att respondenten mindes nyheten då 

information om var nyheten hände inte är tillräcklig. 
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Nyhet Subjektiva avväganden

I Norrland har flera fått tillbaka strömmen efter 

helgens storm. 9 000 personer var utan ström.

Svarande 2 skrev ”7000 utan ström i Norrland”. 

Detta har noterats som att respondenten mindes 

nyheten då informationen om strömlöshet är 

tillräcklig. 

Enskilda subjektiva avväganden för enkät 1, del 1, ”Vilken nyhet var enligt dig sändningens 

viktigaste/mest intressanta?”

Nyhet Subjektivt avvägande

Flera fotbollsmatcher misstänks vara riggade för att 

spelarna själva ska vinna pengar via Svenska spel. 

I morgon avgörs om Sverige kvalar in till VM i 

Brasilien. 

”Svarande 17 och svarande 22 skrev ”Den om 

fotboll” samt ”Fotbollspratet” som sändningens mest 

intressanta. Det fanns två nyheter om fotboll med i 

sändningen. Här har vi noterat att respondenten 

mindes den nyhet som respondenten visat 

hågkomst för genom att skriva med som svar på 

fråga 1.

Enskilda subjektiva avväganden för enkät 2, del 1, fri återgivning på frågorna ”Vilka nyheter fanns 

med i sändningen?”

Nyhet Subjektiva avväganden

Korruptionshärva i Uppsala misstänks ha pågått i 20 

år. Två kommunanställda riskerar avskedning.

Svarande 12 skrev ”Bedrägeri i Uppsala kommun”.  

Detta har ej noterats som att respondenten 

mindes nyheten då informationen om vad nyheten 

handlade om är fel. 

Islamistisk grupp med kopplingar till al-Qaida har tagit 

på sig skulden för attentat i Beirut. 

Svarande 4 skrev ”30 döda efter bomb i Syrien”. 

Detta har ej noterats som att respondenten 

mindes nyheten. Bombattentatet skedde i Libanon 

och ingen dödssiffra nämndes. 

Svarande 18 skrev ”Bomb i Libyen”. Detta har 

noterats som att respondenten mindes nyheten då 

information om vad nyheten handlade om räcker 

och väger tyngre än information om var nyheten 

hände.
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Nyhet Subjektiva avväganden

Minst 17 personer har omkommit efter cyklonen som 

vräkte in över Sardinien i går kväll. 

Svarande 10 skrev ”Något i Sardinien”. Detta har 

ej noterats som att respondenten mindes nyheten 

då information om var nyheten hände inte är 

tillräcklig.

Svarande 18 skrev ”Flera döda på Sicilien”. Detta 

har noterats som att respondenten mindes 

nyheten då information om vad nyheten handlade 

om räcker och väger tyngre än information om var 

nyheten hände.

Enskilda subjektiva avväganden för enkät 2, del 1, ”Vilken nyhet var enligt dig sändningens 

viktigaste/mest intressanta?”

Nyhet Subjektiva avväganden

Korruptionshärva i Uppsala misstänks ha pågått i 20 

år. Två kommunanställda riskerar avskedning.

Det polisbefäl i Uppsala som beslutade om en 

broöppning under biljakt i våras har åtalats.

Svarande 17 skrev ”Uppsalanyheten” som 

sändningens mest intressant. Det fanns två 

nyheter om Uppsala med i sändningen. Här har vi 

noterat att respondenten tyckte att den nyhet som 

personen visat hågkomst för genom att skriva med 

som svar på fråga 1 också var den som 

respondenten tyckte var mest intressant.

I kväll avgörs det om Sverige kommer spela i fotbolls-

VM. Kvart i nio är det avspark.

Svarande 22 skrev ”Fotboll” som den viktigaste 

nyheten, trots att den svarande inte skrev några 

nyheter alls på frågan ”Vilka nyheter fanns med i 

sändningen?”. Därför har vi noterat att personen 

mindes nyheten om fotboll. 

Enskilda subjektiva avväganden för enkät 3, del 1, ”Vilka nyheter fanns med i sändningen?”

Nyhet Subjektiva avväganden

I flera fall av tågolyckor har Trafikverket känt till fel på 

rälsen, visar granskning av SVT Östnytt. 

Svarande 7 skrev ”Något om någon tågräls och 

olycka”. Detta har noterats som att respondenten 

mindes nyheten eftersom det handlade om fel på 

tågrälsarna vid olyckor, och en specifik olycka togs 

upp som case i inslaget. 

Ytterligare fem av de ryska Greenpeace-aktivister som 

greps efter aktion i september frigivna mot borgen.

Svarande 5 skrev ”Något kort om oljeborrning”. 

Detta har ej noterats som att respondenten 

mindes nyheten då informationen är fattig och 

nyheten inte handlade om ”oljeborrning” utan om 

att en Greenpeace-aktivist frigivits från ryskt 

fängelse efter en aktion mot oljeborrning. 
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Enkät 1, 2 och 3, del 2, detaljfrågor om nyhetsinslag 

Allmänna riktlinjer:

• Om svaret innehåller en del av det rätta svaret ska det noteras som nästan rätt. 

• Synonymer till det rätta svaret ska noteras som helt rätt. 

• Svar som bildligt liknar det rätta svaret ska noteras som nästan rätt. 

• Om en siffra efterfrågas ska det exakta talet noteras som helt rätt och talet plus/minus 2 ska noteras 

som nästan rätt. Om siffran är större än 1000 ska variationer av talet noteras som nästan rätt. 22 

miljoner ska alltså noteras som nästan rätt även om svaret är 220 miljoner. 

• Om ett namn efterfrågas ska efternamn noteras som helt rätt men förnamn eller namn som liknar 

namnet ska noteras som nästan rätt. Felstavade namn ska noteras som helt rätt.

Enskilda subjektiva avväganden:

Fråga Rätt svar Noterats som rätt Noterats som nästan rätt

Enkät 1, nyhet 1, fråga 1 15 år 15 år ± 2 år

Enkät 1, nyhet 1, fråga 2 10 dagar 10 dagar ± 2 dagar

Enkät 1, nyhet 1, fråga 3 Elledning ”Elkabel” 
”Elledning”
”Kablar”

”Elstolpe”
”Elstång”
”Stållina” 

Enkät 1, nyhet 1, fråga 4 Ring ”Smycke, halssmycke”

Enkät 1, nyhet 2, fråga 1 Moderaterna ”Moderat”
”M”

Enkät 1, nyhet 2, fråga 2 Gunnar Axén ”Axén” ”Gunnar O?” 

Enkät 1, nyhet 2, fråga 3 Sexuellt ofredande ”Sexuellt övergrepp”
”Något med sex men minns inte 
rubriceringen”
”Något typ av sexbrott”
”Något sexbrott”
”Ofredande”
”Sexuella trakasserier”
”Våldtäkt”
”Sex”
”Sexbrott”

Enkät 1, nyhet 3, fråga 3 1956 ”56” 1956 ± 2år

Enkät 1, nyhet 3, fråga 4 85 procent Andelen angett i 
decimalform, ”0.85”.

Alla procentenheter mellan 80 
och 89 samt samma andelar 
angivit i decimalform. 

Enkät 2, nyhet 1, fråga 1 9 stycken 9 stycken ± 2

Enkät 2, nyhet 1, fråga 2 4 stycken 4 stycken ± 2
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Fråga Rätt svar Noterats som rätt Noterats som nästan rätt

Enkät 2, nyhet 1, fråga 3 Nicklas Wargren Alla tänkbara 
stavningar samt 
”Nicklas Wahlgren” då 
skillnaden var ohörbar. 

”Nicklas Wahlberg”

Enkät 2, nyhet 2, fråga 1 Cyklon ”Tyfon” då det är samma sak fast 
på annan geografisk plats än den 
angivna. 

Enkät 2, nyhet 2, fråga 2 17 personer 17 personer ± 2

Enkät 2, nyhet 2, fråga 3 Sardinien ”Sardien” då vi 
förmodar att detta är 
ett stavfel.

”Någonstans i Italien” samt 
”Korsika” då det ligger så pass 
geografiskt nära. 

Enkät 2, nyhet 2, fråga 4 220 miljoner Eftersom miljonbelopp är 
svårgreppbara har vi noterat 
nästan rätt för alla miljonbelopp 
som börjar på siffran 2: 
20, 22, 23, 200, 230 

Enkät 2, nyhet 3, fråga 2 2 stycken 2 personer ± 2 (ej 0) samt svaret 
5 eftersom de i inslaget säger att 
2 personer riskerar avskedning 
och 3 personer är avstängda i 
väntan på utredning. 

Enkät 2, nyhet 3, fråga 3 Socialdemokraterna ”S”

Enkät 2, nyhet 3, fråga 4 20 år ”Runt 20 år”
”Upp emot 20 år”
”Över 20 år”
”Minst 20 år” 

Detta eftersom det är 
omöjligt för Uppsala 
kommun att veta att 
det pågått exakt 20 år.  

20 år ± 2

Enkät 3, nyhet 1, fråga 2 Förra sommaren 
Förra hösten

I inslaget uppger de 
två olika uppgifter. De 
säger både ”Förra 
sommaren” och 
”Förra hösten”. 

”Sommaren 2012”
”Förra året”
”För ett år sedan”
”Sensommaren 2012”

”I somras” 

Enkät 3, nyhet 1, fråga 3 En tredjedel ”Var tredje” samt 
”Cirka 20” eftersom 
det var en tredjedel av  
64. 

”3” 

Enkät 3, nyhet 1, fråga 4 40-60 000 kronor Alla tal mellan 40 och 
60 000

Enkät 3, nyhet 2, fråga 1 20 juli 20 juli ± 2 dagar
”Juli”
”2 juli” 
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Fråga Rätt svar Noterats som rätt Noterats som nästan rätt

Enkät 3, nyhet 2, fråga 2 Centralstationen ”Tågstationen”
”Buss/
centralstationen”
”Stationen”
”Tågperrong”
”Perrongen/stationen”
”Järnvägsstationen”
”Resecentrum” 

Enkät 3, nyhet 2, fråga 3 Ryggen

Enkät 3, nyhet 2, fråga 4 Varit på krogen Alla svar som antyder 
att han varit på 
krogen, hämtat ett 
gevär eller uppträtt 
aggressivt eller hotfullt 
eller samtliga. 

Detta för att mannen 
uppges ha varit på 
krogen, sedan gått 
hem och hämtat ett 
kulgevär. Uppläsaren 
nämner också att 
mannen ”innan 
gärningen” ska ha 
uppträtt aggressivt och 
hotfullt. 

Enkät 3, nyhet 3, fråga 3 Oljeborrning på Arktis ”Oljeborrning”
”Borrning av olja”
”Borrning i Arktis” 
”Rysk olje/
gasutvinning i Arktis” 

”Borrning av något ämne”
”Oljeindustrin”
”Miljöförstöring” 

Enkät 3, nyhet 3, fråga 4 17 personer 17 personer ± 2
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