
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3 Nyheter – ett program i publikens tjänst? 
 

 
 

 
 
 
 

Helena Öqvist 
 
 
 
 

2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete, högskolenivå, 15 hp 
Medie- och kommunikationsvetenskap 

 
Handledare: Anna Edin 

Examinator: Mattias Sylwán 
 

 
 
 



Medie- och kommunikationsvetenskap C  Helena Öqvist 
C-uppsats  Högskolan i Gävle 
 
 

2 (35) 

Sammanfattning 

Bakgrund: I april 2004 startade P3 ett eget nyhetsprogram: P3 Nyheter, som sänds i kanalen 

varje heltimme från 06:00 till 18:00 måndag till fredag. Programmet säger sig handla om både 

aktuella händelser och ämnen som "angår och är viktiga för Sveriges unga människor". 

 

Syfte: Att studera hur P3 Nyheter är utformat, utifrån de tre nivåerna public service, radion 

som medium och programanalys. 

 

Teori: Jag använder fyra teorier för att genomföra min analys: public service-företagens 

uppdrag (att medborgarna får information så att de kan delta i ett demokratiskt samhälle), 

radion som medium (flödande budskap, ständig kamp för lyssnarens uppmärksamhet), 

nyhetsvärdering (vad som är viktigt/intressant) samt journalistisk form och språk. 

 

Metod: Jag har valt att göra en explanativ, kvalitativ textanalys för att försöka förklara varför 

texten ser ut som den gör. Varför använder nyhetsuppläsaren vissa ord? Varför valdes dessa 

nyheter och inte några andra? Analysen är indelad i fyra delar: "public service", "radio", 

"innehåll" och "form", och efter detta diskuterar jag även hur publiken uppfattas. 

 

Slutsats: P3 Nyheter är en paradox eftersom man tar för givet att lyssnarna redan är insatta i 

vissa händelser, men samtidigt använder man slanguttryck och ett rörigt upplägg för inslagen. 

Man pratar ibland om seriösa ämnen utan att låta seriös, och virrar bort lyssnarna genom att 

klippa in intervjusnuttar på konstiga ställen. Vissa inslag har dessutom förenklats och klipps 

ner för mycket. Redaktionen vill berätta "lyssnarnas historier", och bortser från att det finns 

olikheter inom denna publik. Detta är ett resultat av en ökad profilering inom public service, 

nämligen att man i större utsträckning tjänar "individen" än "allmänheten". Det viktiga är 

dock att man inte slutar med att ge medborgarna information och kunskap, och att man istället 

för att välja bort nyheter som inte "passar" den tänkta målgruppen försöker hitta en vinkel 

som skapar intresse och relevans för publiken. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

P3 Nyheter är Sveriges Radio P3:s eget nyhetsprogram, och sänder varje heltimme från sex på 

morgonen till sex på kvällen (samt 06:30, 07:30 och 08:30), måndag till fredag. Programmet 

började sändas på prov i april 20041, för att sedan helt ersätta Dagens Ekos sändningar i 

kanalen under dagtid. På P3:s hemsida kan man läsa att P3 Nyheters nyhetsinslag både 

handlar om aktuella händelser samt ämnen som "angår och är viktiga för Sveriges unga 

människor". Kanalen beskrivs rent av som radio "för och av unga människor i Sverige", och 

alla program görs ur ett "ungt perspektiv".2 Det står inte vad man menar med unga människor 

men vi kan anta att det främst gäller tjugo- till trettioåringar, eftersom det är i denna 

åldersgrupp som P3 har flest lyssnare.3

Jag är intresserad av att undersöka både hur man talar till lyssnarna och vilka händelser 

man anser att dessa unga människor är intresserade av. Genom en analys av P3 Nyheter 

hoppas jag kunna få fram en bild av den föreställning som redaktionen har av sin publik. 

Dessutom undrar jag vilka problem som kan uppstå när man sorterar in en stor mängd 

människor i en så diffus grupp som "unga". Intresset för detta ligger i att P3 tidigare sände 

samma Eko-nyheter som P1 och P4. Att man sedan startade en egen nyhetsredaktion tyder på 

att man inte var helt nöjd med Dagens Eko. Kanske ansåg man att det inte passade kanalens 

profil eller lyssnare. Oavsett anledning så fann i alla fall P3 det nödvändigt att skapa ett eget 

nyhetsprogram. Om det skiljer sig från andra nyhetsprogram i radio är svårt att säga utan att 

även studera till exempel Dagens Eko, men vi kan anta att det gör det. Om P3 Nyheter och 

Dagens Eko inte är olika, så fanns det väl knappast något behov av ett nytt nyhetsprogram i 

P3? Så vad är det då som gör programmet annorlunda? 

 

                                                 
1 Front i P3: "Grattis P3 Nyheter, ett år!" 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1291&grupp=2336&artikel=587688&sida=4 (2011-03-
26) 
2 P3: "Om P3" 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3634&artikel=3625179 (2011-03-29) 
3 Eriksson-Sjöberg, Leif & Lindfelt, Erik (2006) Nyhetsradio: en bok om aktualitetsjournalistik s. 15, 
Stockholm: Carlsson 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera hur P3 Nyheter är utformat, och min analys kommer att 

ske på tre olika nivåer. Först studerar jag programmet utifrån Sveriges Radios public service-

uppdrag, och vad man kan säga att public service innebär idag. Den andra analysnivån sker 

utifrån radion som medium, alltså en studie av hur programmet ligger i tablån och vad som 

utmärker radioprogrammets estetik. Den tredje och sista nivån är en programanalys, där jag 

studerar P3 Nyheters innehåll och form. Med "form" så syftar jag främst på hur programmet 

kommunicerar med sin publik. Jag studerar då hur personerna pratar och vilka ord de 

använder. De frågor som jag arbetar utifrån är: 

⋅ Hur kan P3 Nyheter förstås utifrån public service-uppdraget? 

⋅ Hur ingår P3 Nyheter i det planlagda flöde som utmärker radion som kommunikativ 

och estetisk form och vad har det för betydelse för programmet? 

⋅ Vilka händelser rapporterar P3 Nyheter om, och vilka ord och uttryck använder man 

sig av? 

Uppsatsen handlar enbart om exemplet P3 Nyheter, och det finns därför ingen tanke på att 

sätta analysen i relation till något annat nyhets- och/eller radioprogram. Däremot kan man 

tänka sig att ett fortsatt steg med studien skulle vara just att jämföra programmet med ett 

annat nyhetsprogram i radio, och på så sätt få fram klara skillnader och likheter. En annan 

möjlighet vore att analysera programmet som en del i ett större, organisatoriskt sammanhang, 

och se det som en del i public service istället för att bara utgå från programmets innehåll. 

 

2 Tidigare forskning 
Margareta Rönnberg driver i sin bok Från Barnjournalen via Lilla Aktuellt - till Häxan 

Surtants Rapport? en tes om att barn fråntas sina mänskliga rättigheter, genom att de inte får 

delta i det demokratiska samhället som medborgare. Hon menar att detta samhälle inte kan 

existera utan nyheter "sprungna ur yttrande-, informations-, mötes- och pressfrihet"4

                                                 
4 Rönnberg, Margareta (2010) Från Barnjournalen via Lilla Aktuellt - till Häxan Surtants Rapport? s. 9, Visby: 
Filmförlaget 

, och för 

att även barn (8 till 14-åringar) ska ses som medborgare, måste det finnas bra 

nyhetssändningar riktade till barn och ungdomar. Eftersom barn är politiska varelser som är 

intresserade av och kunniga inom politik, borde de därför få ta del av den offentliga 
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diskussionen.5

I boken jämförs först Barnjournalen (1978-1979) med Lilla Aktuellt (2007). Sedan görs en 

innehållsanalys av Lilla Aktuellt från 2008. Dessutom undersöks Lilla Aktuellts hemsida som 

en del av programmet, och ett antal gruppintervjuer med ett hundratal 10-11-åringar 

genomförs. Den genomgående frågan i studien är vilken slags politik- och demokratiförståelse 

som Barnjournalen respektive Lilla Aktuellt främjar, och Rönnberg undersöker även i vilken 

utsträckning som barn själva medverkar eller framträder i programmen, och vilka roller de 

tilldelas.

 Vill man få barn att engagera sig politiskt krävs det att de får reflektera, 

diskutera och argumentera kring olika ämnen. 

6 Hon rör sig över flera olika forskningsfält som handlar om såväl offentlighetsfrågor 

och public journalism som ungdomskultur, och fokus ligger främst på utvecklandet av 

demokratin genom ett stärkande av medborgarnas makt. Rönnberg frågar sig bland annat om 

barns deltagande i demokratin förstärks genom att Lilla Aktuellt ger dem användbar 

information eller möjlighet till argumentation, och kommer fram till att detta sällan 

förekommer. Barn framställs nästan aldrig som politiska aktörer som själva kan göra något, 

och barnen förses sällan med förslag på lösningar, trots att barnredaktioner ofta är duktiga på 

att uppmana barnen till att göra något och tycka till om olika saker.7

Trots att till exempel 41 procent av barnen i Lilla Aktuellts egen webbenkät sade sig vara 

intresserade av EU, så är det de "icke-politiska" ämnena som får störst plats i programmen 

(inslag om ungas fritid, kulturtips, intervjuer med artister eller sportstjärnor och recensioner). 

Politik framställs istället som något diffust och tråkigt. Barn är politiska varelser, men 

framställs inte som det i programmet. Rönnberg hänvisar till en brittisk studie av BBC:s 

nyhetsprogram för barn, som visade att nyhetsproducenternas förväntningar på tittarna 

dominerades av en uppfattning av att barn inte var intresserade av nyheter. Detta påverkar i 

sin tur programmets utformning, och begränsar publikens politiska kunskaper och möjligheter 

till diskussion kring viktiga ämnen.

 

8

Rönnberg menar att Lilla Aktuellt år 2008 snarare är ett blandmagasin liknande Landet 

Runt, med intressanta och trevliga reportage om olika barnhändelser, än ett nyhetsprogram. 

TV-mediets estetiska möjligheter har blivit viktigare än nyhetsförmedlingen, och stilelement 

hämtas i allt högre grad från underhållningsvärlden. Den popularisering och tabloidisering 

som nyhetsförmedlingen ibland anklagas för och som kännetecknas av en oseriös blandning 

 

                                                 
5 a.a. s. 10, 13 
6 Rönnberg s. 167-170 
7 a.a. s. 80, 335, 343-344 
8 a.a. s. 182, 249, 349 
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av information, politik och underhållning samt att tunga nyhetshändelser får lämna plats för 

"sensationsnyheter", skymtar även hos Lilla Aktuellt. Politik görs till underhållning, politiker 

sägs ha makt men vad de bestämmer över nämns inte. Istället för att fråga hur politikerna 

tänker så frågar man hur de mår. Information om aktuella politiska skeenden får väldigt litet 

utrymme i programmet.9

Den här uppsatsen tar på ett sätt vid där Rönnberg slutar, eftersom den handlar om nyheter 

för "äldre unga". Det är ett stort hopp från de 8-åringar som tittar på Lilla Aktuellt till de 

tjugonågonting som P3 riktar sig till, men det handlar fortfarande om en barn- och 

ungdomskultur. Om det är så att de yngre generationerna är mindre intresserade av nyheter än 

de äldre så borde detta även gälla P3:s unga lyssnare, eftersom de tillhör en annan generation 

än till exempel P1:s lyssnare. Samtidigt är P3 Nyheter, precis som Lilla Aktuellt, en del av 

public service. Är det möjligt att P3 Nyheter ska vara ett "steg på vägen" för att slussa 

människor vidare till Dagens Eko och "vanliga" Aktuellt när de blir äldre? Det finns (vad jag 

vet) inget public service-program med nyheter för åldersgruppen 14-20, vilket gör att P3 

Nyheter blir nästa steg på vägen. I Rönnbergs studie diskuterar hon även barn yngre än åtta år, 

och menar att det är de som Lilla Aktuellts riktiga målgrupp, trots att programmakarna riktar 

sig till äldre. De yngre barnen tittar gärna på program som riktar sig just till äldre, och varför 

skulle inte även detta kunna gälla radio? Jag har själv lyssnat på P3 sedan jag var tretton, men 

det är först på senare år som jag tillhört kanalens största målgrupp. 

 

Jag håller inte nödvändigtvis med Rönnberg i allt hon säger, men finner ändå hennes 

tankar intressanta, utan att för den delen bygga vidare på hennes teorier och idéer. Bland annat 

får man känslan av att hon arbetar utifrån en klar uppfattning om Lilla Aktuellt som ett sämre 

program än Barnjournalen. Jag brukar lyssna på P3 Nyheter, och min uppfattning har därför 

varit att det ofta förekommer ett oseriöst och inkorrekt språk som trivialiserar 

nyhetshändelserna. För att undvika att dessa åsikter färgar av sig på analysen så har jag gjort 

ett slumpmässigt urval av nyhetssändningar (mer om det under rubriken "Material"). 

 

                                                 
9 Rönnberg s. 214, 254, 331 
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3 Teori 

3.1 Public service 

När radion (och senare TV:n) etablerades i början av 1900-talet, blev det aktuellt att tala om 

olika "medieideologier" för att bestämma mediernas uppgift i samhället. Det västeuropeiska 

synsättet betonade mediernas ansvar och roll i samhället: den sociala ansvarsideologin. 

Ideologins huvudtanke är att medierna ska ha full yttrandefrihet, men att samhället samtidigt 

måste begränsa etableringsfriheten och sätta ramar för verksamheten. Medierna har ett särskilt 

ansvar för samhället och för demokratin. Ur denna ideologi växte idén om public service 

fram, som en verksamhet utan vinstintressen och som är tillgänglig för alla. 

När man pratar om public service i Sverige så översätts det ofta till "radio och TV i 

allmänhetens tjänst". Detta är dock en förenkling av det komplicerade begreppet "public 

service".10 Bland annat har den norska medieforskaren Trine Syvertsen myntat tre 

övergripande definitioner av public service: "Public utility" ("allmännytta") är den 

traditionella statliga organisationen, där fokus ligger på tillgängligheten. Det är en teknisk-

ekonomisk definition som sätter stor vikt vid att medierna är landstäckande så att alla 

medborgare kan ta del av dem. "Public sphere" ("offentlighet") sätter istället innehåll och 

värde i centrum. De icke-kommersiella, kritiska medierna ansvarar enligt denna definition för 

att alla medborgare får den information och kunskap som är nödvändig för att de ska kunna 

delta i det demokratiska samhället och fatta kollektiva beslut utifrån det allmännas bästa. 

Denna definition påminner en hel del om den public journalism som Rönnberg talar om, där 

syftet är att påverka medborgarna till att själva förändra samhället. "Serving the audience" ("i 

publikens tjänst") innebär istället att publiken är en konsument, och att medierna främst ska se 

tittarna eller lyssnarna som en individuell kund istället för en medborgare i det kollektiva 

samhället.11

Det är alltså svårt att hitta en entydig definition av vad public service egentligen är, och 

hur det bör organiseras. Generellt kan man slå fast att public service utgår från en uppfattning 

om att medierna har en viktig roll att spela i det demokratiska samhället. På grund av det 

förknippas public service med värden som mångfald, frihet och jämlikhet. Public service-

mediernas utbud och innehåll ska "karaktäriseras av demokratiska värden, mångfald, 

 

                                                 
10 Jönsson, Anna Maria (2004) "Public service som ideologi och praktik" s. 71-75, L. Nord & J. Strömbäck 
(Red.), Medierna och demokratin (ss. 71-94) Lund: Studentlitteratur  
11 Syvertsen, Trine (1999) "Hva kan 'public service' begrepet brukes til?' s. 9-10, Carlsson, Ulla (Red.), Public 
service-TV: nordiska medieforskare reflekterar (ss. 7-20) Göteborg: Nordicom 
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opartiskhet, kulturansvar och hög kvalitet"12. Ett ofta förekommande kriterium i 

beskrivningarna av public service är att medierna ska erbjuda något för alla grupper, och att 

man har ett särskilt ansvar för olika minoriteter. Andra övergripande normer för public service 

är saklighet och opartiskhet, men även att stimulera till debatt och granska redan sända 

program.13

3.2 Radio som medium 

 

Radion för en ständig kamp om vår uppmärksamhet. Enligt lyssnarundersökningar gjorda på 

Sveriges Radios uppdrag är över 95 procent av radiolyssnandet en parallellaktivitet, alltså att 

man lyssnar på radio medan man gör någonting annat som "huvudsyssla". Detta ställer stora 

krav på programmakarna i radio, speciellt när det gäller nyhetsrapportering. För hur behandlar 

man (ofta) komplicerade ämnen på ett kortfattat och begripligt sätt, med bara några minuter 

till förfogande? Detta handlar boken Nyhetsradio: en bok om aktualitetsjournalistik om. 

Författarna menar att radion är ett svårhanterligt medium att göra nyhetsprogram i, av flera 

anledningar. Budskapet i radio flödar ut, vilket gör att lyssnaren inte kan stanna upp och tänka 

till som en läsare av tryckta medier kan. Dessutom är formatet mycket begränsat, både för 

nyhetssändningen och för den enskilda nyhetshändelsen.14

3.3 Nyhetsvärdering 

 Till skillnad från de femton, tjugo 

minuter eller till och med halvtimmeslånga nyhetsprogrammen i TV, har man i radio bara 

några minuter på sig. Istället sänder man radionyheter en gång varje timme (ibland till och 

med varje halvtimme). Allt det här bidrar till att radionyheterna blir något som går snabbt och 

kan vara svårt att hänga med i, vilket i sin tur gör det så viktigt att skapa ett begripligt och 

intressant nyhetsprogram. 

Det finns en mängd teorier som alla handlar om nyhetsvärdering, och vad det är som gör en 

händelse till en nyhet. Jag har valt att utgå från de två begreppen eller styrfälten "intressant" 

och "viktigt", som de presenteras av Bengt Johansson i boken Medierna och demokratin 

(2004). 

Vad som är "intressant" bestäms utifrån en föreställning om vad publiken "vill ha" och är 

intresserad av, alltså vad man tror att publiken efterfrågar. Vilka nyheter är det som väcker 

uppmärksamhet och intresse hos mediepubliken? Begreppet "viktigt" handlar istället om vilka 
                                                 
12 Jönsson s. 75 
13 Jönsson s. 76 (2004) 
14 Eriksson-Sjöberg & Lindfelt s. 12-13 (2006) 
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nyheter som man anser att publiken bör eller inte bör veta något om. Det är händelser som, 

enligt journalisterna, är viktiga. (Här kan man fråga sig om journalisternas egna åsikter och 

uppfattningar om publiken påverkar nyhetsurvalet.) Johansson menar att en av de mest 

grundläggande frågorna inom nyhetsproduktion är att försöka förutsäga vad som intresserar 

publiken. Fångar nyheten publikens intresse? Vill publiken "ha" den här informationen? Detta 

bedöms utifrån den föreställning som journalisten har om sin publik. Det kan handla om ny 

information som avviker från det förväntade, men även möjligheten till identifikation (att 

händelsen ligger nära oss kulturellt eller geografiskt). Även "viktiga" nyheter antas intressera 

publiken, men Johansson påstår att vissa nyheter snarare väljs för att journalisten anser att 

publiken borde ta del av dem.15

Relationen mellan de två begreppen ser olika ut beroende på både medie- och genretyp. 

Till exempel har ämnen som ekonomi och politik större tendens att styras av att de uppfattas 

om viktiga, medan olyckor och brott istället antas intressera publiken. En händelse kan även 

bedömas som både viktig och intressant, och därmed falla inom båda styrfälten. Dessutom 

kan viktiga händelser göras intressanta, genom att journalisten vinklar nyheten på ett speciellt 

sätt.

 Detta sätt att se på nyhetsrapportering (att medierna har ett 

ansvar för samhällsutvecklingen) återfinns även inom den sociala ansvarsideologi som jag 

tidigare nämnt. 

16

3.4 Journalistisk form och semiotik 

 

Håkan Hvitfelt har i Forskning om Journalistik skrivit om den "journalistiska formen", alltså 

det speciella, förutbestämda sätt som nyhetshändelser framställs på i svenska massmedier. 

Bearbetningen av händelser görs för att verkligheten ska levandegöras för publiken, och även 

öka intresset för det som presenteras. Det handlar bland annat om förenkling (enkla händelser 

väljs ut och förenklas, underteman eller motsägelser skalas bort, fokus ligger på höjdpunkter), 

vinkling (hitta aspekter som ökar publikens intresse), personifiering (kollektiva händelser 

beskrivs utifrån enskilda personer), en dramatisk uppbyggnad av materialet (gradvis 

upptrappning) och bilder, rubriker och ingresser (väcka publikens intresse, framhålla det 

                                                 
15 Johansson, Bengt (2004) "Journalistikens nyhetsvärderingar" s. 232-233, L. Nord & J. Strömbäck (Red.), 
Medierna och demokratin (ss. 223-240) Lund: Studentlitteratur 
16 Johansson s. 235 (2004) 
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viktigaste).17

Eftersom radion är ett såpass svårhanterligt medium (informationen flödar, utrymmet är 

begränsat, lyssnarens fokus ligger ofta på annat) blir kravet på begriplig och intressant 

nyhetsrapportering väldigt viktigt. Hvitfelt betonar vikten av ett enkelt men uttrycksfullt 

språk, där målande formuleringar väcker publikens intresse.

 När man talar om radion kan denna sista kategori motsvaras av de nyheter som 

presenteras i korthet i början av sändningen. Samma sak sker ju i TV-sända nyhetsprogram. 

18 En enkel språkstruktur med 

korta meningar, korta och vanliga ord och enkel uppbyggnad är alltså att föredra. I radio 

motsvaras detta av ett vårdat talspråk. Det innebär inte att man pratar som om man sitter i 

fikarummet och diskuterar helgens händelser, men ännu mindre bör man använda sig av läst 

skriftspråk. För att lyssnarna ska kunna hänga med är det därför bra att byta ut "interna" 

uttryck och krångliga ord mot enklare synonymer, och att undvika förkortningar som inte 

allmänheten känner till. Handlar nyheten om Statens Kulturråd så lönar det sig att säga 

"Kulturrådet" istället för förkortningen KUR.19

 

 

4 Metod 

4.1 Textanalys 

I en textanalys ställer forskaren frågor till texten för att försöka hitta ett svar. Begreppet "text" 

kan här betyda inte bara skriven text, utan även foton, rörliga bilder, ljud, musik och så vidare. 

Av den anledningen handlar analysen bara om innehållet i den aktuella texten, och kan inte 

säga något om eventuella effekter eller påverkan. Den kvalitativa analysen omfattar många 

olika teoritraditioner, och därför väljer forskaren själv de analysredskap som bäst kan belysa 

den del av texten som han eller hon vill undersöka. För att analysen ska bli korrekt, måste 

forskaren ta hänsyn till det aktuella mediets egenart (som teknik samt distributions- och 

receptionsform). TV använder sig till exempel av både skrift, foton, rörliga bilder, tal och 

musik, medan tidningar enbart består av skrift och foton. På samma sätt kan det i en 

filmanalys vara av betydelse om filmen gick på bio eller släpptes direkt på video. Dessutom 

talar medietexter till oss på olika sätt. Frågan om tilltalsform handlar om hur texten talar till 

sin tilltänkta publik (genom personer eller materialets utformning). Genom att beskriva 

                                                 
17 Hvitfelt, Håkan (1988) "Om den journalistiska formens betydelse" s. 110, Carlsson, U. (Red.), Forskning om 
journalistik (ss. 107-131) Göteborg: Nordicom 
18 Hvitfelt s. 110-111 
19 Eriksson-Sjöberg & Lindfelt s. 86-89 
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programmets stil och tonfall, kan forskaren finna attityder och föreställningar om publiken 

hos textens producent.20

Textanalys kan även kallas för "innehållsanalys", och det är under detta namn som 

metoden presenteras av Johansson i rapporten Att studera massmediernas innehåll. Jag 

kommer från och med nu att enbart använda begreppet textanalys, eftersom innehållsanalys 

här bara är ett annat ord för samma sak. I sin rapport utgår Johansson från Kent Asps tre typer 

av analys: deskriptiv, normativ, och explanativ. Den explanativa analysen har ett förklarande 

syfte, och kan användas på två sätt. Antingen ses massmedieinnehållet som en beroende 

variabel och sätts i relation till bakomliggande orsaker. Hit hör studier som vill förklara varför 

innehållet ser ut som det gör, och/eller med hjälp av innehållet vill uttala sig om de intentioner 

som textens "kommunikatörer" eller sändare har. Det andra sättet att se den explanativa 

analysen på, är att se innehållet som en oberoende variabel som orsakar effekter av olika 

slag.

 

21

4.2 Metod för uppsatsen 

 

Jag har valt att göra en explanativ, kvalitativ textanalys för att förklara varför texten ser ut 

som den gör. Varför använder nyhetsuppläsaren vissa ord? Varför valdes dessa nyheter? Till 

mig hjälp har jag de teorier som jag beskrivit ovan. Jag delar in analysen i fyra delar: "public 

service", "radio", "innehåll" och "form", och börjar med att undersöka public service-aspekten 

utifrån Sveriges Radios eget material. Hur beskriver de sin verksamhet, och vad innebär 

public service för dem? Vad innebär det för P3 Nyheter? Vad kan vi förvänta oss av ett 

nyhetsprogram i en public service-kanal, och hur kommer dessa tankar till uttryck i 

programmet? Jag kommer även att diskutera de svårigheter med begreppet som jag tog upp i 

teoriavsnittet. 

I avhandlingen Den föreställda publiken skriver Anna Edin om TV:n som public service, 

och menar att TV består av både större och mindre enheter än bara bestämda genrer och 

individuella program. Av den anledningen bör man, vid en analys av ett enskilt program, 

inkludera och förstå programmet mot bakgrund av det "flöde" som det är en del av. 

Programmens placering i utbudet är viktig för att man ska förstå avsändarens kommunikativa 

                                                 
20 Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K., Larsen, L-O. (2003) Metodbok för medievetenskap s. 70, 73-74, 76, 
Malmö: Liber 
21 Johansson, Bengt (1994) Att studera massmediernas innehåll: en genomgång av innehållsstudier inom svensk 
forskning om journalistik, medier och kommunikation s. 7, Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för 
journalistik och masskommunikation 
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intentioner.22

När det gäller programinnehållet så börjar jag med att svara på vilka händelser som blivit 

nyheter (vad som har hänt) och hur stort utrymme respektive händelse får (i tid), och sedan 

diskuterar jag detta utifrån faktorerna "intressant" och "viktigt". 

 Jag anser att samma sak gäller för radion, eftersom även det är ett public 

service-medium i etern. Vi säger att vi "lyssnar på radio" och "tittar på TV", istället för att 

nämna det aktuella programmet. Det gör vi istället när vi vill prata om programmen i sig. 

Eftersom radion oftast fungerar som ett bakgrundljud där de olika programmen flyter in i 

varandra (radion kan stå på en hel dag, och sedan kan vi ändå inte redogöra för vad vi lyssnat 

på för program), blir det ännu viktigare att studera radionyheterna utifrån det "flöde" eller den 

kontext som de existerar i. Därför kommer jag att diskutera P3 Nyheter både utifrån hur det är 

placerat i tablån, och hur radiomediet påverkar programmet. Vilka speciella faktorer måste 

programmakarna ta hänsyn till just med radio? Är radion ett bra medium för att göra 

nyhetssändningar i? 

För att analysera programmets form och hur man har valt att tala till sin publik, använder 

jag mig av medielogik (vad som är typiskt för nyhetsjournalistik och det journalistiska 

språket) och semiotik (vad orden betyder och/eller signalerar). 

Till sist diskuterar jag programmets tilltänkta publik, och vilka problem som jag 

(eventuellt) ser med den. Vad kan man säga om P3:s nyhetsredaktion och dess uppfattning om 

sin "unga publik"? Detta sker delvis utifrån vad jag tidigare har kommit fram till under min 

analys, och jag försöker även att återkoppla till Rönnbergs bok om public service-nyheter för 

barn. 

 

5 Material 
För att studera vad Sveriges Radio själva säger om sitt uppdrag som public service-företag, 

har jag använt mig av det material som de har publicerat på sin hemsida. Det innebär en 

analys av egenproducerade "Om oss"-texter, där vissa är hämtade från P3:s egen hemsida 

(som texter om kanalen och programmen) och andra ligger på den gemensamma hemsidan för 

hela Sveriges Radio. Eftersom min analys handlar om public service utifrån hur kanalen 

uppfattar begreppet, så har jag inte analyserat offentliga dokument som sändningstillstånd och 

lagtexter. För en vidare public service-analys kan lagtexter vara av intresse, men för mitt syfte 

                                                 
22 Edin, Anna (2000) Den föreställda publiken: programpolitik, publikbilder och tilltalsformer i svensk public 
service-television s. 54, 167, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB 
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anser jag det räcka med Sveriges Radios eget material, där de själva presenterar och förklarar 

public service-uppdraget. 

Analysen av radiotablån sker utifrån den tablå som P3 själva har publicerat på sin 

hemsida, och eftersom den följer samma mönster måndag till fredag så har jag bara valt en 

slumpvis dag i veckan. I min programanalys figurerar tre nyhetssändningar: tisdag 26 april kl. 

16:00, onsdag 4 maj kl. 14:00 och tisdag 10 maj kl. 06:00. Sändningarna är utspridda över tre 

veckors tid (en sändning per vecka) på grund av att stora, utdragna händelseförlopp (till 

exempel krig, naturkatastrofer, revolutioner) tenderar att dominera nyhetssändningarna. Detta 

gäller speciellt i radio, eftersom radionyheter sänds många gånger om dygnet. Genom att välja 

program som ligger relativt långt ifrån varandra i tiden hoppas jag få ta del av fler 

nyhetshändelser. För att täcka så mycket yta som möjligt så är sändningarna dessutom från 

olika tider på dygnet (inom tidsramen 06.00 och 18.00). 

Jag är medveten om att dessa tre sändningar inte är tillräckligt för att kunna påstå att 

"exakt såhär och såhär är det". Det är snarare tre exempel på hur P3 Nyheter kan se ut och vad 

programmet kan innehålla. Samtliga nyhetssändningar går att lyssna på och ladda hem från 

P3:s hemsida.23

 

 

5.1 P3 Nyheter 26 april kl. 16:00 

Sändningen är totalt tre minuter lång och man rapporterar om tre nyheter, varav de två sista 

presenteras i det inledande löpet. 

Först presenteras en nyhet som handlar om att minst en person har dött och flera andra 

skadats i Jemen när militären skjutit mot människor som demonstrerat för presidentens 

omedelbara avgång. Nyhetsankaret berättar att demonstranterna är missnöjda med den lösning 

som Gulfstaternas samarbetsorganisation har föreslagit. I det förslaget har presidenten trettio 

dagar på sig att avgå, och oppositionen ska sitta med i övergångsregeringen. I tid tar nyheten 

upp ungefär trettio sekunder av programtiden, och saknar rapporter från Jemen eller intervjuer 

med de berörda. 

Sedan berättar ankaret att sex av tio kommuner inte ställer några krav på att uteserveringar 

ska vara handikappanpassade. Ett inslag tar vid och börjar med att en tjej beställer en 

glasstrut, som hon sedan förklarar att en rullstolsbunden person inte själv skulle kunna köpa 

                                                 
23 P3 Nyheter: "Arkiv - Poddradio/mp3" 
http://sverigesradio.se/sida/laddaner.aspx?programid=1646 (2011-05-13) 
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eftersom uteserveringen är svårframkomlig. Hon hänvisar till "Oskar Sjökvist eller andra 

personer som sitter i rullstol", och efter att hon har förklarat varför (smal stentrappa, smågrus 

som gör det svårt att köra rullstolen) så säger en ung man att han blir besviken eftersom han 

sett fram emot att få äta på restaurangen. En ringsignal hörs sedan, och ett språkrör från 

förbundet Unga Rörelsehindrade svarar i telefonen. Reportern förklarar att förbundet vill ha 

en lag om att uteserveringar måste handikappanpassas, och språkröret inflikar att om det inte 

finns något straff så kommer ingen att göra någonting åt det som är fel. Chefen på Sveriges 

kommuner och landsting intervjuas också, eftersom hon arbetar med kommuners planering 

och säkerhet. Hon säger att hon inte kan svara på när handikappanpassade uteserveringar 

kommer vara en verklighet, men hoppas att fler ska sträva efter att vara tillgängliga för alla. 

Till sist presenteras reportern av nyhetsankaret. Denna nyhet tar en minut och tjugoen 

sekunder att presentera. 

Den sista nyheten handlar om att många är osäkra på vad de ska beställa när de går på 

krogen. En undersökning som Carlsberg Sverige har gjort visar att det man ser vid baren i hög 

grad styr vad man sen beställer. Undersökningen genomfördes genom att tvåhundrafemtio 

kroggäster tog på sig speciella glasögon som visade var man tittade någonstans. Reportern 

intervjuar Carlsberg Sveriges PR-chef, som säger att det är "mycket som spelar in och 

påverkar vad man i slutändan beställer för någonting". Reportern förklarar att hälften av dem 

som hade bestämt sig ändrade sitt beslut när de väl kom in på krogen, och att placeringen av 

öltappar och olika drycker påverkade besökarna. Han understryker undersökningens 

användande av glasögon, och PR-chefen förklarar kort hur de fungerar. Sedan tar 

nyhetsankaret i studion över igen och presenterar reportern i inslaget. Nyheten presenteras på 

femtionio sekunder. Efter det presenterar ankaret sig själv och avslutar nyheterna. 

5.2 P3 Nyheter 4 maj kl. 14:00 

Sändningen är totalt två minuter lång och består av tre nyheter, varav de två första presenteras 

i löpet. 

Nyhetsankaret börjar med en nyhet om att de nationella proven på gymnasienivå är 

orättvisa, eftersom alla skolor förbereder eleverna på olika sätt. På vissa skolor får man 

dessutom ha med sig sin mobiltelefon på proven, vilket ökar möjligheten till fusk bland 

eleverna. En gymnasieelev i Stockholm intervjuas, och hon berättar att under språkprov är det 

flera elever som via sin telefon går in på hemsidor med översättningar och ordlistor. 

Reportern berättar för oss att det inte finns några nationella regler för "om man får ha med sej 
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luren på provet eller inte", vilket innebär att skolorna själva får bestämma. Han intervjuar 

chefen för Skolverket som i ett kort uttalande säger att de utgår från och förväntar sig att 

lärarna kontrollerar att eleverna inte fuskar. Sedan får rektorn på Praktiska Gymnasiet i 

Stockholm, där man tillåter mobiler på prov så länge de inte hörs eller syns, uttala sig och han 

säger att det alltid finns risker och "man kan aldrig förhindra allt". Reportern presenteras med 

namn och nyheten tar totalt en minut och tjugo sekunder. 

Nyhetsankaret går vidare och berättar att de palestinska rivalerna Hamas och Fatah "för en 

stund sedan" deltog i en försoningsceremoni i Egyptens huvudstad Kairo. Under ceremonin 

bestämde ledarna att de ska ingå i en gemensam regering fram till nästa val i Palestina. Denna 

korta nyhet utan inslag tar sexton sekunder. 

Till sist meddelar nyhetsankaret att delar av arkitekturskolan i Stockholm under dagen 

blivit förstörd av en brand som upptäcktes på morgonen. Sjuttiofem brandmän arbetar 

fortfarande med att försöka släcka den, och trots att skolan har ungefär sexhundra elever så är 

förhoppningen att undervisningen ska kunna fortsätta som vanligt framöver. Nyheten tar 

nitton sekunder. Nyhetsankaret presenterar sig själv och avslutar sedan sändningen. 

5.3 P3 Nyheter 10 maj kl. 06:00 

Den tionde maj består P3 Nyheter av fyra nyheter, med en total sändningstid på tre minuter. I 

löpet presenteras den första och sista nyheten i sändningen. Nyhetsankaret hälsar oss sedan 

god morgon. 

Den första nyheten är att de unga som tjänar bäst i Sverige nästan uteslutande bor i 

Stockholm eller på mindre industriorter. Detta enligt en kartläggning av inkomster som 

Sveriges Radio har gjort utifrån de svenska postnummerområdena. Bland annat är gruvorterna 

Kiruna, Malmberget och Gällivare med på topp hundra. En ung gruvarbetare i LKAB:s gruva 

i Malmberget intervjuas, och han berättar att han har köpt både lägenhet, bil och skoter, och 

nu kan lägga undan ungefär tiotusen kronor i månaden. En reporter berättar sedan att Sveriges 

Radio har jämfört inkomsterna för de mellan 20 och 30 år, och att 83 av de 100 områden där 

inkomsten var högst år 2009 ligger i Stockholm. De övriga är utspridda på orter som 

Göteborg, Gällivare, Oskarshamn och Västerås. Snittet dras på industriorterna upp av 

gruvnäringen, och de höga lönerna gör det svårt för till exempel kommunen att hitta 

tillräckligt med folk till sin verksamhet. Reportern intervjuar Kommunals vice ordförande i 

Gällivare, som förklarar att de saknar ett stort antal vikarier inför sommaren. Sist i inslaget 

presenteras reportern, och nyheten tar totalt en minut och trettio sekunder. 
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Ankaret berättar även att NATO har släppt flera bomber över Libyens huvudstad Tripoli 

under natten, och att vittnen som nyhetsbyrån Reuters har pratat med uppger att fem av 

explosionerna hördes från ledaren Muammar Gaddafis högkvarter. Ankaret berättar även att 

NATO-chefen har upprepat att Gaddafis tid som ledare är över och att han själv måste inse 

detta. Nyheten tar tjugofyra sekunder. 

Det berättas sedan att fler och fler svenskar (ungefär fem procent fler varje år) får 

hudcancerformen malignt melanom, och att det dog runt femhundra personer i sjukdomen 

förra året. Av dem var sextio procent män, vilket tros bero på att de är sämre på att gå till 

läkaren för att undersöka sina leverfläckar. Inte heller denna nyhet har något reporterinslag, 

och tar tjugo sekunder. 

Den sista nyheten handlar om att Sverige under gårdagen spelade sin sista 

gruppspelsmatch i hockey-VM, och förlorade med 3-2 mot Kanada. Nyheten inleds med ett 

kort ljudklipp från Radiosportens direktsändning, och sedan berättar nyhetsankaret att detta 

innebär att Kanada nu möter Ryssland medan Sverige möter Tyskland i kvartsfinal. Vi får 

höra ett kort klipp från en intervju som gjordes med förbundskaptenen efter matchen, och "det 

får avsluta P3 Nyheter idag klockan sex med mig, Emil Östman". Nyheten presenteras på 

trettionio sekunder. 

 

6 Analys 

6.1 P3 Nyheter och public service 

Idén om public service bottnar i den sociala ansvarsideologin, och medför att medierna har ett 

särskilt ansvar för samhället och demokratin. Även om man inte längre talar om ideologin i 

sig så lever grundtankarna fortfarande kvar. I Sverige talas det ofta om radio i "allmänhetens 

tjänst", alltså något som finns till för "vår" (samhällsmedborgarnas) skull. 

Sveriges Radios uppdrag är formulerat i sändningstillståndet, och på sin hemsida 

presenterar de sex punkter ur det. Det handlar om att (1) erbjuda ett mångsidigt och (2) brett 

programutbud av hög kvalitet, (3) ta ett kulturansvar och värna om svensk kultur, (4) sända 

program på minoritets- och invandrarspråk, (5) göra barn- och ungdomsprogram samt att (6) 

programproduktionen är decentraliserad. Dessutom poängteras programverksamhetens 

oberoende i förhållande till staten och andra maktgrupper i samhället, att programmen ska 
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rikta sig till och finnas tillgängliga för människor i hela landet, och att man arbetar aktivt för 

mångfald.24

Om man använder sig av de definitioner som Syvertsen lägger fram, så kan man på ett 

ungefär sortera in de olika punkterna under pulic utility respektive public sphere. Att 

programmen ska finnas tillgängliga för alla är för de flesta av oss en självklarhet, och detta 

blir allt enklare i och med att fler program och mer information hamnar på Sveriges Radios 

hemsida. Detta kriterium hör till definitionen public utility, allmännyttan, och nämns bara i 

förbifarten. Istället lägger Sveriges Radio fokus på att beskriva sitt innehåll och 

programutbud. Alla som lyssnar ska kunna hitta något som de tycker om, och därför är det 

viktigt med ett brett utbud. Kvaliteten ska vara god, och minoriteter, barn och invandrare ska 

ha speciella program. Dessutom poängteras verksamhetens oberoende i förhållande till staten. 

Det här är den definition av public service som vi bäst känner igen, med begreppen mångfald, 

opartiskhet, kulturansvar och hög kvalitet i centrum.

 

25

Den tredje definitionen, med medierna i "publikens tjänst", är inte nödvändigtvis något 

som vi förknippar med public service i Sverige, utan snarare med de konkurrerande 

kommersiella bolagen. Men frågan är om inte detta redan är en del av public service. Sveriges 

Radio lämnar nämligen med jämna mellanrum en avsiktsförklaring till regeringen, vilket är ett 

dokument som definierar företagets roll i det framtida medielandskapet. Under punkten 5.3 

Utvecklat nyhetsutbud kan man läsa att Sveriges Radio ska genomföra åtgärder inom 25 olika 

områden, för att "erbjuda publiken ett nyhetsinnehåll och ett sätt att presentera nyheter som 

engagerar och berör så många som möjligt". Man menar att nyheterna i Sveriges Radio ska 

kunna handla om allt, och för att anpassa nyhetsutbudet till de olika lyssnargruppernas behov 

kommer det att bli en starkare profilering av nyhetssändningarna i de olika kanalerna.

 Syvertsen kallar det som bekant för 

public sphere, där kritiska medier ger medborgarna kunskap och information för att de ska 

kunna delta i det demokratiska samhället. Det innebär att alla i samhället ska både kunna hitta 

och ta del av den relevanta informationen. 

26

Människor som lyssnar på radio har olika behov, och det är inget konstigt med det. Men 

en anpassning av nyhetsutbudet skulle innebära att man utgår från vad publiken vill ha, 

eftersom man då tar hänsyn till vem som lyssnar på nyheterna. En kanal som har en majoritet 

 

                                                 
24 Om Sveriges Radio: "Uppdraget" 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971435 (2011-05-04) 
25 Jönsson s. 75 
26 Sveriges Radio mot 2019 s. 22 
http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3113/10212.pdf (2011-05-04) 
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bestående av gamla lyssnare kommer att fokusera på ämnen som "äldre människor" är 

intresserade av, eller snarare vad redaktionen tror att de "äldre människorna" är intresserade 

av. Denna profilering märks redan av, i och med lanseringen av P3 Nyheter. I 

programbeskrivningen säger man bland annat att redaktionen håller "extra koll" på sådant 

som berör lyssnarna, och som exempel nämns ämnen som fildelning, bostadssituation, 

utbildning och jobb.27

På P3 Nyheters hemsida finns ett manifest för programmet, bestående av fem punkter. Det 

slår fast att programmet ska (1) berätta lyssnarnas historier och ställa deras frågor, och (2) för 

att hitta relevanta nyheter får lyssnare själva gärna tipsa om intressanta ämnen och händelser. 

Nyhetssändningarna strävar efter att vara (3) konkreta, intressanta och underhållande, och (4) 

deras stories ska vara relevanta. Språket ska hållas enkelt så att lyssnaren kan hänga med. 

Dessutom ska (5) sändningarna väcka känslor och skapa en dialog mellan redaktionen och 

publiken.

 

28

                                                 
27 P3 Nyheter: "Om P3 Nyheter" 

 Till skillnad från beskrivningen av Sveriges Radios uppdrag, så nämns varken 

mångfald eller minoriteter. Istället talar man om "lyssnarnas historier" och att man ska "belysa 

deras problem". Det enda som de två beskrivningarna har gemensamt är punkten om 

verksamhetens oberoende. I övrigt talar manifestet om en gemensam publik, som med hjälp 

av programmet ska känna sig uppdaterad, allmänbildad och intresserad av vad som händer i 

samhället. Jag menar inte att Sveriges Radios uppdragsbeskrivning och P3 Nyheters 

programbeskrivning är samma sak, eller handlar om samma saker. Snarare finner jag det 

intressant att man på P3:s redaktion talar så starkt om en gemensam publik. Att det skulle 

finnas motsättningar, minoriteter och olika intressen inom den nämns inte. Däremot 

poängteras att nyhetssändningarna ska väcka intresse och diskussion. Språket ska till exempel 

inte vara i vägen för förståelsen. Man vill att lyssnarna ska få mer kunskap om hur samhället 

fungerar, och uppmanar även till en dialog med redaktionen. Det innebär att även om man kan 

uppfatta P3 Nyheter som ett program i publikens tjänst, med nyheter som är skräddarsydda att 

passa den tilltänkta publiken, så lägger programmakarna stor vikt vid att sprida information. 

På så sätt blir programmet samtidigt ett exempel på public utility. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=1365805 (2011-05-04) 
28 P3 Nyheter: "P3 Nyheters manifest 2011" 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=4418708 (2011-05-04) 
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6.2 P3 Nyheter i tablån 

P3 Nyheter sänds varje timme måndag till fredag mellan klockan 06:00 och 18:00, samt 

06:30, 07:30 och 08:30. Övriga nyhetssändningar görs av Dagens Eko och sänds samtidigt i 

P1 och P4. Programmet är alltså återkommande, och har sina fasta sändningstider. Dessa 

varierar heller inte från dag till dag. Placeringen av program säger något om avsändarens 

kommunikativa intentioner med det, och att nyheter sänds varje timme och varje dag skapar 

en stabilitet i utbudet. Övriga program kan förändras i form, innehåll eller sammansättning, 

medan nyheterna är konstanta. Det blir en fast hållpunkt och eftersom nyheterna sänds varje 

heltimme blir det även enkelt för lyssnarna att komma ihåg sändningstiderna. 

Vid en första anblick är det bara de nyhetssändningar som ligger mellan två program som 

skrivs ut i tablån på P3:s hemsida. Exempelvis står det "06:30 P3 Nyheter 06:31 

Morgonpasset i P3 10:00 P3 Nyheter 10:02 P3 Populär".29

Tablån på P3:s hemsida kan betraktas som officiell, just på grund av att den ligger där den 

ligger. Men vad som är intressant är att det inte alltid är denna tablå som presenteras i andra 

sammanhang. Studerar man radiotablån i en dagstidning (i mitt fall Dagens Nyheter

 De fem sändningar som görs 

däremellan syns först om man trycker på plustecknet till höger om vissa av programmen. 

Detta är förmodligen för att tablån ska göras så översiktlig som möjligt. Lyssnarna använder 

tablån för att se när ett visst studioprogram börjar, och inte för att se när nästa nyhetssändning 

sker. De flesta vet nog dessutom redan att nyheterna sänds varje timme. P3 Nyheter framställs 

alltså inte som ett viktigt program i tablån, utan som något ständigt återkommande, en rutin. 

Av ren nyfikenhet klickade jag mig in på P1:s tablå, och såg att den var uppbyggd på samma 

sätt. Det är alltså inget som är unikt för P3, och därför kan man sluta sig till att tablåerna inte 

används för att se när just nyheterna sänds. Det finns heller ingen beskrivning av programmet 

eller innehållet i tablån, som det gör med vissa studioprogram, utan man tar för givet att 

lyssnarna förstår vad det handlar om. Hade det istället varit ett fördjupande och resonerande 

nyhetsprogram hade det kanske funnits en beskrivning av det. 

30

                                                 
29 P3: "Tablå P3" 

) så 

märker man en stor skillnad mellan P1 och P3. Det är till och med skillnad mellan P3:s tablå i 

tidningen och på hemsidan. I Dagens Nyheter skrivs alla sändningar av Ekot ut, medan den 

tablå som presenteras för P3 inte har med en enda nyhetssändning. Har man aldrig lyssnat på 

P3 och tittar i den här tablån, så är det lätt att tro att det inte sänds några nyheter alls i kanalen. 

http://sverigesradio.se/sida/tabla.aspx?programid=164 (2011-05-05) 
30 TV & Radio: Radio idag (2011-05-04), Dagens Nyheter s. 21 
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Är det så att de P3-lyssnare som tar del av tablån i pappersform inte bryr sig om nyheter över 

huvud taget, medan de som besöker hemsidan gör det? Eller är det så att man har mer 

utrymme på hemsidan? Hur som helst så framställs inte P3 Nyheter som ett viktigt program i 

papperstablån, eftersom det inte ens nämns. 

Nyheterna avbryter ofta de övriga programmen (som i exemplet ovan med 

Morgonpasset), men eftersom sändningen är så pass kort (oftast mellan två och fem minuter) 

så finns risken att lyssnaren inte hinner uppfatta vad som sägs. Radiolyssnandet är ju en 

parallellaktivitet, och det är få människor som sitter stilla och uppmärksamt lyssnar på radion. 

Jag tror att vi är relativt få som kan nämna vilka program vi har lyssnat på under en hel dag 

med radion påslagen, och än mindre kan vi svara på vilka ämnen som programmen handlade 

om. Är man inte beredd när nyheterna startar, är det lätt att missa början av eller hela 

sändningen. Eftersom budskapet flödar ut kan lyssnaren inte stanna upp och reflektera över 

vad som sägs, som till exempel läsare av tryckta medier kan. Även i TV-nyheter flödar 

budskapet, men där har man både längre sändningstid och möjligheten att använda sig av 

förklarande text och bilder. Radiopratare har ingen möjlighet att förklara krångliga ämnen 

eller ord för oss, och vi kan inte ställa frågor till personen som talar (som under ett "riktigt" 

muntligt samtal). 

Det har dock blivit enklare för radionyheterna att kommunicera med sina lyssnare, i och 

med användandet av Internet. På P3 Nyheters hemsida läggs det upp ny eller kompletterande 

information, och det möjliggör för lyssnaren att "gå tillbaka"31 om han eller hon har missat 

något. Redaktionen lägger även ut länkar till andra hemsidor där kan man fördjupa sig i de 

olika ämnena. Exempelvis publicerades den sjätte maj en nyhet om förlaget Egmonts två nya 

satsningar på tidningar för barn. Under rubriken "Upprop mot tjej- och killtidningar" 

presenteras nyheten både i text och med ljud, det finns en länk till en hemsida där man kan 

läsa Egmonts pressmeddelande och titta på tidningarna, ett lyssnarmail som inkommit till 

redaktionen samt ett antal kortare lyssnarkommentarer.32

Programlängden ligger oftast mellan två och fem minuter (i undantagsfall är sändningarna 

en eller tio minuter långa) och det säger sig självt att det inte är möjligt med fördjupande 

information på den korta tiden. Istället är radionyheter ett sätt att snabbt uppdatera sig på. 

Lyssnar man på radio en längre stund så vet man att det snart kommer en nyhetssändning där 

 

                                                 
31 Eriksson-Sjöberg & Lindfelt s. 13 
32 P3 Nyheter: "Upprop mot tjej- och killtidningar" 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=4491402 (2011-05-09) 
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man får höra vad som hänt. Resonerande och fördjupande information får man sedan hitta på 

annat håll. Av den här anledningen kan det vara svårt att hänga med i radionyheterna, speciellt 

om vi samtidigt kör bil eller tvättar fönster. Det optimala att rapportera om skulle i radions fall 

vara korta, enkla händelser som inte ingår i något större ämne. Nyheter är dock sällan enkla 

och enskilda. Jag anser att P3 Nyheter ändå jobbar för att göra nyheterna begripliga och öka 

lyssnarnas förståelse, tack vare användandet av hemsidan. Samtidigt får nyheterna inte vara 

alltför nedkortade. Att säga till exempel "Idag har det skett nya drabbningar i Libyen, gå in på 

vår hemsida och läs mer om det" är inte god nyhetsjournalistik. Lyssnaren behöver få den 

mest väsentliga informationen så att händelsen blir begriplig. 

Lyssnar man på radio under några timmar så upptäcker man snart att nyhetssändningarna 

inte varierar särskilt mycket under dagen. Det är samma nyheter och samma inslag som sänds 

timme efter timme, med undantag i de fall då det nyligen hänt något. Det här gör att man som 

lyssnare efter ett tag slutar bry sig om radionyheterna, och programmet blir då snarare en del 

av det bakgrundsljud som radion så ofta utgör. Efter några timmar i radions sällskap kan vi 

dagens nyheter utantill, men glömmer sedan snabbt bort dem igen, precis som vi glömmer 

vilka program vi har lyssnat på under dagen. Upprepningen av nyhetshändelser och de 

ständigt återkommande sändningarna (oavsett om det finns någon ny information eller inte) 

skapar istället främst en känsla av trygghet hos lyssnaren. Man lär sig att känna igen 

nyhetsankarets röst och vet att om man missat en nyhet så kommer den snart igen. Det är 

alltså inte bara programformatet (med reportage, telegram, väder) som känns igen, utan även 

innehållet. 

6.3 Nyhetsvärdering i P3 Nyheter 

De tre sändningar som jag har valt består av tre eller fyra nyheter vardera. Dessa är: 

1. Militären i Jemen har skjutit ett antal demonstranter som krävt presidentens avgång. 

(26 april, 30 sek) 

2. Sex av tio kommuner saknar krav på att uteserveringar ska vara handikappanpassade. 

(26 april, 1 min 21 sek) 

3. En undersökning gjord av Carlsberg Sverige visar att många människor bestämmer 

vad de ska köpa på krogen först när de står i baren. (26 april, 59 sek) 

4. De nationella proven på gymnasienivå är orättvisa, och många elever fuskar genom att 

använda sina mobiler på proven. (4 maj, 1 min 20 sek) 
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5. De palestinska rivalerna Hamas och Fatah har deltagit i en försoningsceremoni i 

Egypten och bestämt att de ska ingå i en gemensam regering fram till nästa val i 

Palestina. (4 maj, 16 sek) 

6. Delar av arkitekturskolan i Stockholm har förstörts av en brand som man fortfarande 

inte har lyckats släcka. (4 maj, 19 sek) 

7. Enligt en kartläggning gjord av Sveriges Radio så bor de unga som tjänar bäst i 

Sverige nästan uteslutande i Stockholm eller på mindre industriorter. (10 maj, 1 min 

30 sek) 

8. NATO har släppt flera bomber över Libyens huvudstad Tripoli, varav några över 

Gaddafis högkvarter. (10 maj, 24 sek) 

9. Fler och fler svenskar får hudcancerformen malignt melanom, och av dem som dog år 

2010 var sextio procent män. (10 maj, 20 sek) 

10. Sverige har spelat sin sista gruppspelsmatch i hockey-VM, och förlorade med 3-2 mot 

Kanada. (10 maj, 39 sek) 

Det här är alltså nyhetshändelser som P3:s redaktion har bedömt som intressanta och/eller 

viktiga. Tre av de tio nyheterna handlar om utrikespolitik, och två av dessa handlar dessutom 

om våldsamheter. Ett inslag handlar om svensk politik och diskriminering. Två stycken 

handlar om information som framkommit av ny forskning. Två nyheter är skolnyheter, varav 

en av dem främst handlar om en olycka. En nyhet gäller ungdomar och jobb, och en är en 

sportnyhet. 

Johansson menar att ämnen som ekonomi och politik i högre utsträckning bedöms som 

viktiga än olyckor och brott, som istället ses som intressanta. Utifrån denna uppfattning skulle 

nyheterna om Carlsbergs undersökning, branden i Stockholm, Sveriges Radios kartläggning, 

hudcancer och hockey-VM tillhöra de intressanta nyheterna som publiken "vill ha". Det här 

bedöms utifrån redaktionens uppfattning av sin publik, vilket i P3 Nyheters fall är en ung 

sådan. Många unga går på krogen och dricker alkohol, vilket kan förklara varför man har valt 

att ta med nyheten om Carlsberg. Eftersom många unga studerar kan man även förstå att 

branden på en skola i Stockholm blir en nyhet. Att unga människors inkomst blir en nyhet är 

inte heller konstigt. Undersökningen är gjord av Sveriges Radio själva, och det är lite av en 

kuriosanyhet. Det finns inget problematiserande i den, utan faktum konstateras bara: vissa 

unga kan tjäna upp till trettiotusen kronor per månad. 

Samtidigt är det svårt att dela upp nyheter i grupperna "politik" och "icke-politik". 

Handlar nyheten om fusk i skolor om skolpolitik och att en ny lag borde införas, eller är det 
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ett reportage som förklarar att "såhär är det", precis som i fallet med ungas löner? Är det 

politik att NATO släpper bomber över Libyens huvudstad, eller är det en icke-politisk nyhet 

om våld? Alla händelser har ju ett visst mått av politisk påverkan i sig. Det man kan säga är 

att utrikesnyheterna alla handlar om större konflikter, alltså att det inte är enskilda händelser. 

Många har hört talas om oroligheter i Palestina och krig i Libyen, och dessa har figurerat i 

nyhetssändningar förut. Det gör att när nya händelser inträffar så finns det ett intresse hos 

journalister att berätta om dessa så att publiken blir uppdaterade och kan hänga med i vad som 

händer. De har ett visst ansvar för oss. På samma sätt är det också viktigt att informera om 

hudcancer. I inslaget rapporteras det att män i högre utsträckning än kvinnor drabbas, vilket 

kan bero på att de är sämre på att gå och undersöka sig. Självklart kan det här vara intressant 

information, men i och med att sommaren närmar sig och att väldigt många åker utomlands, 

så har medierna ändå ett ansvar att informera oss om riskerna. Nyheten blir en uppmaning till 

att gå och undersöka sig. 

Samtliga nyhetssändningar är två eller tre minuter långa, vilket innebär att ingen av dem 

har utrymme för särskilt långa nyhetsinslag. De tre nyheter som får mest utrymme är (i 

ordning) ungas löner, krav på handikappanpassning och fusk på nationella proven. Dessa tre 

är alla med i olika nyhetssändningar, och är alltså även den nyhet som fick mest utrymme i 

"sin" enskilda nyhetssändning (minst hälften av sändningstiden). Den fjärde maj upptas hela 

66 procent av den två minuter långa sändningen av nyheten om nationella prov på gymnasiet. 

Alla tre nyheterna presenteras dessutom i sitt respektive löp i början av programmen. Även 

detta säger något om redaktionens uppfattning av sin publik. Man tar sig tid att åka ut till en 

gymnasieskola och genomföra en intervju med elever, vilket tyder på att man förväntar sig att 

publiken ska vara intresserad av nyheten. Att man gör stora nyheter om gymnasieskolan tyder 

på att man inte bara vänder sig till gruppen 20- till 30-åringar, utan även vill nå de yngre som 

fortfarande går på gymnasiet. En anledning till att utrikesnyheterna istället får så lite utrymme 

(16-30 sekunder) är att ingen av dem har något inslag från det aktuella landet, och ingen 

intervjuas heller. P3 Nyheter har en utrikeskorrespondent på sin redaktion, och det är inte 

möjligt att han ska kunna göra reportage från alla konflikter runt om i världen. Det är enklare 

att åka runt i Sverige, där man även har flera reportrar utplacerade på olika ställen i landet. 

Man tycker dock att de borde kunna utnyttja Dagens Eko-redaktionen och få "låna" inslag 

från dem. Detta görs nämligen i vissa sändningar. 

Mest intressant tycker jag det är att nyheten om Carlsbergs undersökning tar upp en 

tredjedel av sändningstiden. Är det viktigt att veta att det man köper i baren ofta påverkas av 
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vad man ser precis innan man ska beställa? Det känns på många sätt som en självklarhet. 

Undersökningen gjordes inte för att upptäcka smygreklam eller liknande, utan snarare för att 

Carlsberg själva ska veta mer om marknaden. Kanske funderar de över hur de ska lyckas få 

kroggäster att köpa deras öl. Det mest intressanta i nyheten är enligt mig att det finns glasögon 

som kan läsa av vad som fångar ens blick. Reportern verkar dela min uppfattning, eftersom 

han presenterar glasögonen en gång till efter det att nyhetsankaret gjort det, och sedan även 

ber intervjupersonen på Carlsberg att förklara hur de fungerar. Själva nyheten känns 

ointressant. 

Utifrån detta urval av nyheter kan man sluta sig till att unga människor är (eller bör vara) 

intresserade av höga löner, diskriminering, fusk och orättvisor i skolor, uteliv, sport, väpnade 

konflikter, krig, hälsa och sensationella nyheter (här bränder). Det här är självklart bara ett 

exempel, eftersom P3 Nyheter sänds flera gånger om dagen och förmodligen tar upp flera 

andra ämnen under en dag. De inslag som dominerade i Rönnbergs undersökning av 

barnnyheter (ungas fritid, kulturtips, intervjuer med artister/sportstjärnor, recensioner) lyser 

med sin frånvaro, även om hälften av de nyheter jag har presenterat inte handlar om politik. 

Uppfattningen verkar vara att unga människor idag är intresserade av vad som händer runt 

omkring i Sverige och i världen. Man tar för givet att lyssnarna vet vad Hamas och Fatah är 

och att man känner till kriget i Libyen, för dessa förklaras inte. 

Rönnberg påstår bland annat att kulturtips är icke-politiskt och därför inte hör hemma i en 

seriös nyhetsrapportering.33

                                                 
33 Rönnberg s. 331 

 Men kultur kan självklart vara en politisk nyhet, om bara 

reportern hittar en sådan vinkling. Eriksson-Sjöberg och Lindfelt föreslår flera alternativa 

nyhetsområden, istället för att enbart bevaka politik, ekonomi och arbetsmarknad. Detta skulle 

bidra till att man kan ge nya och "hela" perspektiv på nyhetshändelser, vilket medför att 

rapporteringen blir mer berörande och begriplig. De menar att nyhetsredaktioner som 

medvetet väljer bort vissa ämnesområden borde tänka om, och istället utöka bevakningen till 

nya områden. Två förslag är sport respektive fritid/kultur/underhållning/nöje. Vinklingar som 

föreslås är inom sportområdet bland annat svarta pengar, sprit och droger, enorma löner och 

klubbarnas ekonomi och moral, medan kultur- och underhållningsämnen kan vara att 

fritidsaktiviteter blir allt viktigare, intresset för spel, musik och TV, slitet bakom det 

glamourösa livet som stjärna, fildelning och skivbolagens ekonomiska kollaps. De menar att 

just kultur ofta placeras "på piedestal lite vid sidan om", istället för att vara en del av den 
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normala, kritiska nyhetsrapporteringen. På samma sätt är sportjournalistik i radio ofta ett 

hopkok av olika matchresultat.34

6.4 P3 Nyheters form och språk 

 Enligt detta synsätt är det alltså inte negativt att P3 Nyheter 

har en så hög andel nyheter av icke-politisk karaktär. Det är snarare något att sträva efter att 

försöka göra dessa ämnen politiska. För som även Rönnberg säger, så påverkas vardagsfrågor 

av de politiska beslut som tas. Det innebär dock inte att man måste rapportera om besluten i 

sig. Det skulle snarare bli mer begripligt att med konkreta exempel på händelser förklara hur 

de politiska besluten påverkar oss. Den korta sportnyheten om hockey-VM kunde i ett längre 

reportage mycket väl vinklas till att handla om huruvida Sverige ville vinna matchen eller 

inte, och om man bör kunna spela på resultat. Detta diskuterades av TV-kommentatorerna 

under matchen, och skulle kunna problematiseras även i nyhetsrapporteringen efteråt. 

I radio flödar informationen fram till en lyssnare vars fokus ofta ligger någon annanstans, och 

utrymmet är begränsat. Det här gör att begriplighet blir A och O för radionyheterna. Det krävs 

en bearbetning av nyhetshändelserna så att de blir enkla att förstå och intressanta att lyssna på. 

Just i radio är det väldigt viktigt med förenkling, eftersom varje nyhet inte får bli för lång. 

Man väljer helt enkelt ut vissa delar (ofta höjdpunkter) av en händelse och skalar bort 

underteman och andra sidor att se på saken från. Det finns de som klagar på att förenklade 

nyheter leder till snuttifiering (och i vissa fall även trivialisering), alltså att nyheter klipps ner 

och förkortas, och sedan presenteras i ett högt tempo med lösryckta information utan 

sammanhang. Eriksson-Sjöberg och Lindfelt ger en känga åt dessa människor och menar att 

bara genom den förenklade och förkortade journalistiken kan verkligheten blir gripbar. 

"Finsmakarna" har rätt i att fördjupande program i P1 och kvalitetstidningar med långa 

reportage fyller viktiga behov, men de flesta av oss har varken tid eller ork att ta till oss dessa. 

35

Förenkling kan dock göras både på ett bra och ett dåligt sätt. En dålig förenkling kan till 

exempel innebära att man tar bort "för mycket", så att nyheten blir ännu svårare att förstå. 

Den 26 april presenterar P3 Nyheter en nyhet som handlar om en beskjutning av 

demonstranter i Jemen, varpå jag genast börjar fundera på var Jemen ligger, vad presidenten 

har gjort och om detta är något som sker ofta. Jag förstår att det inte är möjligt att kunna ge ett 

svar på dessa frågor under de trettio sekunder som nyheten presenteras på, men det känns 

 Nyheter får, och bör, alltså förenklas. 

                                                 
34 Eriksson-Sjöberg & Lindfelt s. 144, 146-147 
35 Eriksson-Sjöberg & Lindfelt s. 128-129 
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väldigt konstigt prioriterat när nästa nyhet, som handlar om handikappanpassade 

uteserveringar, får hela 1 minut och 20 sekunder av sändningstiden. Nyheten om Jemen hade 

tjänat på att få tjugo sekunder till, så att ankaret i alla fall kan förklara vad "Gulfstaternas 

samarbetsorganisation" är. Det här är problemet med nyhetshändelser, eftersom de sällan sker 

som en isolerad händelse. De ingår ofta i ett större sammanhang. I nyhetssändningen den 4 

maj handlar det istället om konflikten i Palestina, och eftersom denna har figurerat ofta i 

nyheterna under en lång tid så blir det enklare att sätta in den nya händelsen i ett 

sammanhang, trots att den telegramliknande nyhetshändelsen presenteras på enbart sexton 

sekunder. Nyheten skulle dock inte bli sämre om lyssnarna fick lite bakgrundsinformation, till 

exempel om vad det är de båda parterna har bråkat om eller hur länge konflikten har pågått. 

I nyheten om handikappade använder man sig av personifiering för att öka intresset. Det 

här är ett sätt att vinkla nyheten på, genom att man ser händelsen utifrån en berörd persons 

perspektiv. Ett inslag som handlar om diskriminering blir ju mycket mer berörande om vi 

även får ta del av hur den diskriminerade personen tänker och känner. Reportern köper en 

glass och säger sedan "Den här glasstruten skulle inte Oskar Sjökvist eller andra personer som 

sitter i rullstol kunna beställa". Oskar, som vi inte har träffat tidigare, får stå som exempel för 

alla rullstolsbundna. Han får berätta hur han känner och reportern förklarar varför han inte kan 

besöka det aktuella fiket. Visserligen är inslaget konstigt sammansatt, eftersom Oskar först 

nämns i en mening och först senare får göra ett uttalande. När han väl öppnar munnen så är 

det inte självklart att det är han som talar, eftersom han då inte får någon presentation. Det blir 

bara en lösryckt mening. Dessutom pratar Oskar om en "restaurang", medan reportern nämner 

ett "utefik". På samma sätt blir inslaget förvirrande när ett språkrör från förbundet Unga 

Rörelsehindrade intervjuas. Vi hör en ringsignal och sedan presenterar språkröret sig. Men 

istället för att prata själv så gör reportern det åt honom och säger att de (alltså förbundet) vill 

ha en lag som säger att det är fel att inte handikappanpassa uteserveringarna. Först efter detta 

får språkröret förklara hur han tänker. 

Detta underliga sätt att presentera och intervjua människor på sker även i inslaget om 

mobiltelefoner i skolan. Reportern berättar att "Karin Hector-Stahre är chef där [på 

Skolverkets avdelning för prov och bedömning] och säger att de dessutom lämnar 

rekommendationer till skolor på att". Sedan säger en kvinnoröst att "Man får se till att 

eleverna inte har med sig såna hjälpmedel". Direkt efter detta säger reportern "Bo-Åke 

Andersson som är rektor på Praktiska Gymnasiet i Stockholm där de tillåter mobiler på prov 

så länge de inte hörs eller syns", och sedan säger en mansröst att "Det finns alltid risker med 
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allting, man kan aldrig förhindra allt så att säga". Inslaget blir hackigt i och med att människor 

"klipps av" och inte själva får säga en fullständig mening. 

I vissa fall saknas det även uppföljning på det man säger. Den fjärde maj berättar man 

först att de nationella proven "är orättvisa eftersom alla skolor förbereder eleverna på olika 

sätt". Sedan går man direkt vidare till att berätta att man på flera skolor dessutom "får ha med 

sig sin telefon in på provet vilket gör att man lätt kan fuska". Resterande del av inslaget 

handlar om fusk och telefoner. Fanns det då någon poäng med att ha med den inledande 

meningen? Möjligtvis handlade tidigare sändningar om båda sakerna, och att man nu har 

redigerat om inslaget men behållit början. På samma sätt blir det obegripligt att förstå varför 

svenska ishockeylandslaget är nöjda med att ha förlorat matchen mot Kanada. Vi får veta att 

de inte verkade vilja vinna matchen, eftersom "Tyskland väntade för förloraren. Så 

förbundskaptenen Per Mårts var ganska nöjd efter matchen ändå". Detta beror på att Ryssland 

är bättre än Tyskland och därmed skulle bli ett svårare motstånd för Sverige. Det här hade jag 

dock inte vetat om jag inte sett matchen på TV och hört kommentatorerna diskutera det under 

hela tredje perioden. Istället för att helt kort förklara varför Tre Kronor är nöjda med att ha 

förlorat väljer man att ha med ett kort ljudklipp av en intervju med Per Mårts, där han säger 

att "Jaa det blir ju Tyskland så jag tycker att eeh det känns bra". På samma tid hade man 

hunnit förklara vad förlusten innebar för Sverige och varför den "känns bra". 

Ett vårdat men enkelt talspråk anses av många vara det som lämpar sig bäst för radio. Det 

kan sammanfattas som korta meningar med enkel uppbyggnad, korta och vanliga ord, samt 

målande formuleringar som väcker intresse. Detta håller även Sveriges Radio med om, som 

på sin hemsida skriver att språkvårdfrågor är viktiga för verksamheten just för att lyssnaren 

ska kunna uppfatta och tillgodogöra sig innehållet i sändningarna. Det effektivaste sättet att nå 

lyssnaren är genom ett "begripligt, levande och korrekt" språk, och man slår fast att det 

"förberedda talspråket" fungerar bäst i radio.36

Vissa kanske förväntar sig många slanguttryck i P3 Nyheter, och speciellt gäller det för de 

vuxna som tror att unga människor "typ pratar liksom såhär typ asså typ". I de sändningar som 

jag har undersökt är det dock ovanligt med sådant språk. Reportern i inslaget om fusk i skolan 

säger visserligen att det inte finns några "nationella regler för om man får ha med sej luren på 

provet", och ankaret presenterar hockeynyheten genom att säga att "Sverige torskade". När 

nyhetsankaret den fjärde maj berättar att det går "lättare att fuska med smarta mobiler" så tar 

 

                                                 
36 Om Sveriges Radio: "Språkvård" 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=2170109 (2011-05-04) 
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han för givet att lyssnaren vet vad det innebär att en telefon är "smart". I övrigt lyser 

slangorden med sin frånvaro. Det hade kunnat låta som i intervjun med en gymnasieelev i 

samma sändning, där hon förklarar hur enkelt det går att fuska med "luren": "typ såhära om 

man har språkprov, asså det är inte som att jag har gjort det men jag vet folk som har gjort det, 

de är bara att typ gå in på typ Lexin på google och sen så kan man översätta ord o så." 

Omedvetet fungerar hon som ett avskräckande exempel på hur god radio inte låter. 

P3 är duktiga på att använda det enkla och raka språket. Det är faktiskt så att de är bättre 

på att prata än att skriva, i alla fall om man utgår från deras hemsida. Där läggs nyheter och 

information upp dagligen, och lyssnare uppmanas att besöka hemsidan och kommentera 

materialet. P3 har dock tio regler som gäller för kommentarer på hemsidan. Det språk som 

beskriver dessa regler är väldigt ledigt för att vara skriftspråk. Bland annat står det att ingen 

ska behöva "bli outad i kommentarsfältet", och uppmaningen "Hata inte" är förmodligen en 

direktöversättning av engelskans "Don't hate". Sammanfattningen av reglerna lyder kort och 

gott "Be nice!"37

Det blir heller inte alltid så lyckat när någon ska försöka tala klart och tydligt. Reportern i 

inslaget om handikappade Oskar betonar till exempel på konstiga ställen. Bland annat betonar 

hon "Oskar SJÖKVIST" och "andra personer som sitter i RULLSTOL". Det väsentliga i 

nyheten är inte vad han heter eller att han just sitter i rullstol. Han hade lika gärna kunnat heta 

Andersson och åkt permobil. Samma sak händer när hon ska förklara svårigheterna med att ta 

sig till uteserveringen: "så måste BESÖKAREN ta sig NER för en SMAL stentrapp och 

dessutom är det SMÅGRUS här". Att BETONA enstaka ORD så att de sticker UT gör det 

inte enklare för oss att ta till oss nyheten. 

 Dessa uttryck känns inte särskilt seriösa, utan verkar mer höra hemma på en 

community för ungdomar, till exempel Lunarstorm eller Bilddagboken/Dayviews. 

 

7 Diskussion: P3 Nyheter och publiken 
Vad kan man säga om P3:s nyhetsredaktion och dess uppfattning om sin publik? Denna fråga 

tänker jag nu diskutera, utifrån de programnivåer som har analyserats ovan. 

I all kommunikation finns det en föreställning om den man kommunicerar med.38

                                                 
37 P3 Nyheter: "Om P3 Nyheter" 

 Det är 

nödvändigt för att man ska kunna "veta" vad man ska prata om, eller hur man ska prata. Att 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=1365805 (2011-05-04) 
38 Johansson (2004) s. 233 
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Sveriges Radio arbetar för en ökad profilering av nyhetsutbudet (utifrån vad lyssnarna "vill 

ha") tyder på att det finns en allmänt vedertagen uppfattning om P3:s lyssnare. Man anser 

bland annat att dessa yngre människor är särskilt intresserade av utbildning och jobb, vilket 

säkert kan stämma i och med att många i publiken studerar eller har studerat klart och nu ska 

ut i arbetslivet. Det intressanta är dock att man nämner ämnen som fildelning i sin 

programpresentation. Menar man att publiken sysslar med illegal fildelning och därför är 

intresserad av till exempel FRA-lagen och Piratpartiet, eller är det den nya tekniken och 

lagliga alternativ som Spotify som är relevanta för nyhetsrapporteringen? 

Jag är tveksam till urvalet av en del nyheter i de sändningar som jag har analyserat. Främst 

gäller detta undersökningen som Carlsberg gjort. Visst att många unga människor går ut och 

dricker öl, men när nyheten till största del handlar om tekniken bakom de glasögon som 

användes i studien så känns inslaget mer passande för Vetenskapsradion. Prioriteringen blir 

konstig när nyheten får dubbelt så stort utrymme som att demonstranter skjuts ihjäl. Dessutom 

presenteras nyheten även i löpet, med orden "glasögon registrerade blickar på krogen", vilket 

signalerar att den är av stor vikt. Denna korta presentation säger ingenting om vad nyheten 

egentligen handlar om, utan blir istället ett exempel på hur redaktionen försöker intressera oss 

för (i detta fall) en låtsasnyhet. Frågan är om reportern själv ens vet vad han rapporterar om, 

eftersom han säger saker som "varför man hade en undersökning var för att veta hur en person 

tänker innan". En ofullständig, obegriplig mening gör inte precis så intresset ökar. 

Utbildningsradions VD Erik Fichtelius menar att "relevans" är ett nyckelord inom 

nyhetsjournalistiken, och att de nyheter som redaktionen väljer ut ska ha betydelse för 

medborgarnas möjlighet att förstå sin omvärld. Journalistiken ska ge sammanhang och insikt, 

och i första hand ska man rapportera om skeenden som påverkar människors levnadsvillkor.39

Att en nyhet är relevant, handlar för mig mer om att publiken bryr sig om vad som 

berättas, än att händelsen "ska" vara intressant. Det "relevanta" för P3:s lyssnare behöver inte 

 

Detta känner vi ju igen från Syvertsens begrepp public sphere, att ge människor viktig 

information som behövs för att fungera i samhället. Visst kan denna nyhet hjälpa oss att förstå 

vår omvärld, men då skulle den behöva vinklas. Varför görs den här undersökningen? 

Kommer det att påverka oss? Ställer man dessa frågor istället för att lägga allt fokus på att 

förklara det tekniska, så "skapar" man en nyhet som framstår som mer relevant för lyssnarna. 

Dessutom får den då betydelse för dem. 

                                                 
39 Fichtelius, Erik (2008) Nyhetsjournalistik: tio gyllene regler s. 29, Stockholm: UR 
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nödvändigtvis vara nyhetsämnen som redaktionen anser att publiken vill eller bör ta del av, 

utan kan lika gärna vara "icke-ungdomliga" ämnen. Visst är yngre människor intresserade av 

utbildningsfrågor, men långt ifrån alla mellan 20 och 30 år studerar. P3 talar om sina lyssnare 

som en gemensam publik som delar samma intressen. Det handlar om vad "våra lyssnare" 

tycker om, och man får intrycket av att det inte finns några motsättningar inom denna grupp. 

Självklart blir det enklare att jobba med profilerade nyheter om man riktat sig till en homogen 

grupp. Samtidigt känns sammanfattningen "fildelning, bostadssituation, utbildning och jobb" 

väldigt nischad. Det är en viss grupp inom den stora lyssnarskaran som man talar till här. 

Fildelning kan som sagt innebära ett intresse för ny teknik, men även att "generation 

gratis" gillar musik, film och spel. Det är dock långt ifrån alla "unga" som vet hur man fildelar 

eller gör det i större utsträckning. Frågan om bostäder får i alla fall mig att tänka på studenter 

som bor i tält för att det inte byggs några lägenheter, och att de som faktiskt byggs är dyra 

bostadsrätter. Även nyheter om utbildning riktar sig främst till studenter, antingen gymnasie- 

eller universitetsstuderande. Dessa tre ämnen ringar in en ung, studerande grupp som har koll 

på teknik och nöje, och som gärna vill flytta hemifrån eller söka sig till en ny stad (för 

utbildning eller arbete). Slutligen fokuserar P3 Nyheter även på nyheter som handlar om jobb. 

Men bryr sig inte alla människor om att ha ett jobb? Jag skulle inte vilja påstå att "jobb" är ett 

ämne som är speciellt relevant för yngre människor, speciellt inte när så många är arbetslösa. 

Dessutom kan man fundera över vilka nyheter som väljs bort, på grund av att de inte anses 

intressera publiken. Kommer P3 Nyheter någonsin att handla om äldrevård eller dagisplatser? 

För även om lyssnarna kanske är unga, så kan de ändå vara föräldrar, ha gamla släktingar eller 

helt enkelt intressera sig för hur deras egen ålderdom kommer att bli. 

Den uppfattning som producenter av barnnyheter har (att publiken inte är intresserade av 

politik), delas dock inte av P3:s redaktion. Lyssnarna ses som intresserade av sin omvärld, och 

i vissa fall (som i nyheten om konflikten i Palestina) så förutsätter man att publiken redan vet 

en del om vad som tidigare har hänt. Visserligen är det få av P3:s nyheter som är tydligt 

"politiska", men det är egentligen inte frågan om "politiska" och "icke-politiska" nyheter som 

är intressant. Rönnberg lägger stort fokus vid denna uppdelning och menar att de "icke-

politiska" händelserna ofta får alldeles för mycket utrymme. Det är självklart dåligt om politik 

framställs som någonting tråkigt, eftersom det är såpass viktigt och påverkar hela samhället. 

Man bör lära människor att politik och demokrati är viktigt och att det kan vara både roligt 

och intressant. Samtidigt gäller det att inte stirra sig blind på om en nyhet handlar om politiska 

beslut eller inte. Som Eriksson-Sjöberg och Lindfelt visat, så kan även sportnyheter vara 
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relevanta. Det handlar snarare om att hitta det som är viktigt i händelsen, och fundera över hur 

det kan göras intressant för publiken. Man bör alltså inte välja bort ett ämne bara för att det 

inte anses "passa" den tilltänkta lyssnaren, utan snarare hitta en vinkel som gör att lyssnaren 

blir intresserad. Public service innebär visserligen att alla ska hitta något i programutbudet 

som de tycker om, men för att kunna delta i det demokratiska samhället så krävs även att 

medborgarna får en viss kunskap. Om unga människor inte är intresserade av säg, en 

sjunkande standard inom äldrevården, så är det journalisternas uppdrag att ändra på den 

attityden. Detta är en stor del av deras public service-uppdrag. 

 

8 Slutsats 
P3 Nyheter är lite av en paradox. Man tar för givet att lyssnarna till viss del redan är insatta i 

utrikespolitik och konflikter, och därmed är både välinformerade och kunniga, men samtidigt 

använder man slanguttryck och ett rörigt upplägg för inslagen. Man pratar ibland om seriösa 

ämnen utan att låta seriös, och virrar bort lyssnarna genom att klippa in intervjusnuttar på 

konstiga ställen. Dessutom skulle flera inslag behöva mer bakgrundsinformation, eftersom de 

har förenklats för mycket. I vissa fall nämns något i inledningen, och sedan sker ingen 

återkoppling till det alls i inslaget. Det här förekommer bland annat i nyheten om orättvisa 

prov. 

Längden på P3 Nyheters rapporter varierar väldigt. Vissa är långa och undersökande 

medan andra är korta telegram. Eftersom man har ungefär tre minuter på sig per sändning, så 

skulle jag föredra om programmet bestod av flera korta nyheter istället för ett telegram, en 

kort och en lång nyhet. Radion är inte det optimala mediet för att göra långa nyhetsinslag i (i 

alla fall inte om de görs som en del av en nyhetssändning), eftersom lyssnandet är en 

parallellaktivitet och de långa inslagen "stjäl" tid från andra nyheter som istället blir 

nedkortade och svåra att förstå. Förslagsvis kunde P3 starta ett fördjupande nyhetsmagasin 

som sänds en gång om dagen, där man kan ta upp och diskutera dagens ämnen mer ingående 

medan P3 Nyheter fortsätter att sända som vanligt. (Det kan jämföras med Aktuellt i SVT, 

som där har fått rollen som fördjupande nyhetsprogram.) I programmet skulle man till 

exempel kunna ta med nyheten om uteserveringar, och göra den till ett större 

samhällsproblem. De tre minuter som man idag har till förfogande är för kort tid för att man 

ska hinna utveckla problemet ordentligt. I just det här fallet har man valt att göra ett 

mellanting mellan en kort nyhet och ett långt reportage, vilket mest känns nedkortat och 
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konstigt klippt. Reportern både intervjuar och talar för personerna i inslaget, och varvar denna 

information med miljöbeskrivningar. Nyheten skulle tjäna på att kortas ned, och på så sätt 

skulle man få mer plats för andra nyheter också. I en annan sändning samma dag så hörde jag 

hur nyhetsankaret tipsade om att det låg ett längre reportage i form av en video på P3:s 

hemsida. Att detta är ett bra sätt att använda Internet på verkar P3 ha full koll på, och jag 

hoppas att redaktionen i framtiden fortsätter med den här utvecklingen och lägger ut fler långa 

reportage där. 

Nyttjandet av andra plattformar än bara radion, gör att programmet känns mer varierat än 

ett vanligt nyhetsprogram. Det är enkelt att kommentera ett inslag på hemsidan, och om man 

missat en sändning eller vill lyssna igen finns ett stort och lätthanterligt arkiv till förfogande. 

Sedan kan man självklart fundera över hur många som faktiskt använder sig av hemsidan för 

att skaffa mer information, men poängen är att det i alla fall finns en möjlighet till 

fördjupning. På så sätt är P3 Nyheter ett program som är mån om sina lyssnare. De ber ofta 

om tips från allmänheten, och vill arbeta utifrån publikens intressen. Visst finns det ett 

problem i att "berätta lyssnarnas historier", eftersom alla lyssnare är olika, men det är väl 

ingen som på allvar tror att redaktionen ska kunna spegla allas verklighet? Man kan tycka vad 

man vill om profilering, men faktum kvarstår: public service är inte ett evigt och oföränderligt 

begrepp. Kanske kommer det i framtiden att röra sig ännu mer åt att tjäna individen istället för 

allmänheten. Det viktiga är dock att man inte slutar med att ge medborgarna information och 

kunskap. I P3 Nyheters fall hoppas jag att de ser över sitt språkbruk och gör det mer seriöst, 

att de slutar med långa reportage under sändningar, undviker att "klippa och klistra" i 

intervjuer, samt att de väljer nyheter som har en betydelse. Det krävs då att man hittar en 

intressant vinkel, och att man kan förklara för lyssnarna varför just den nyheten är relevant för 

dem. Istället för att fråga sig "Är unga människor intresserade av höga löner?" så gäller det att 

ställa frågan "Hur kan vi göra en nyhet om höga löner intressant för unga?" Skillnaden må 

vara hårfin, men jag tror ändå att det har betydelse. 
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