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Abstract 
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Our thesis focus on how retirees perceive Tv4s news casts of economy news 
where we focused on five different aspects: What is the relationship between 
the news cast and the viewer and how does the viewer express their 
understanding of the news cast and the way it is constructed? What are the 
viewers attitude towards the news content and how do they find the news cast 
useful for them personally? 
We choosed retirees as our target group due to their vulnerable economic 
position in today’s society and TV as an important medium for them due to 
the digital divide. The study was performed with twelve qualitative 
interviews and one group interview where six retirees took part. 
We discovered a big interest for economic news in the target group. The 
majority had a sympathetic view of the news cast they saw but they also 
expressed skepticism toward the economy segment and/or news castings. The 
majority expressed a lack of trust for the journalists and the experts brought 
in to share observations and make announcements, and the financial business 
overall. The majority of the interviewees spoke of a hypothetic and/or 
possible usefulness but no one could express how the news castings affected 
them personally. 
 
Key words: Reception studies, economy journalism, multidimensional 
model, retirees, news cast and qualitative interviews.  
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1. Inledning 
 

”Få kan förneka att den journalistik som ägnas arbetsmarknadsfrågor och ekonomi tillhör 
den väsentligaste journalistiken.”  

(Hvitfeldt och Malmström, 1990:7) 
 
Gavin (1998) säger att ekonomin påverkar oss på alla plan, i samhället och som individ. 
Under 1980-talet uppmärksammades ekonomijournalistiken som väsentligt allmänintresse 
och har sedan dess fått framfart i flera medier och forum (Nygren, 2008).  
Men hur kopplar vi samman ekonomins komplexa sammanhang till ett allmänintresse att 
informera om? Och i nästa steg, hur uppfattas ekonomijournalistiken av publiken den når? 
Få studier har fokuserat på receptionsstudier (Madianou, 2008) och därmed än färre på hur 
publiken uppfattar ekonominyheter.  

Vårt syfte var att undersöka hur pensionärer uppfattar Tv4s kvällssändningar av  
ekonominyheter. Genom kvalitativa intervjuer undersöker vi relationen mellan 
ekonominyheter och pensionärerna, vad de säger sig förstå, deras medvetenhet om hur 
sändningen är konstruerad, attityden och vad de tar med sig från den sändning de ser.  

Val av pensionärer som målgrupp är på grund av deras ekonomiska ställning i samhället, 
de har svårt att styra sin inkomst. Men också för att hindra ålderismen; diskrimineringen av 
äldre personer och att de inte får komma till tals i lika hög grad som andra grupper i 
samhället.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur pensionärer uppfattar Tv4s kvällssändningar av 
ekonominyheter. Med grund från tidigare forskning är det konstaterat att ekonominyheter är 
konstruerat på ett sätt som är abstrakt, ibland svårbegripligt och därmed kan påverka 
publikens uppfattning av det som förmedlas (Goddard m.fl. 1998; Bruhn Jensen, 1986; 
Lindoff & Mårtensson, 1996; Viscovi, 2006).  

Intresset för studien började när vi själva uppmärksammade hur personer i vår omgivning 
avvisade ekonominyheter på grund av ointresse eller för att de inte kände att de begrep det.  
Med begreppet pensionärer menar vi personer från 65 år, både de som helt gått i pension och 
de som fortfarande är yrkesverksamma. Intresset för målgruppen är på grund av de har en 
utsatt ekonomisk situation. De har svårt att påverka sin inkomst och enligt PRO 
(Pensionärernas riksorganisation) beskattas de högre än löntagare i Sverige.  

Ålderismen är också en anledning till val av pensionärer som målgrupp. Begreppet 
ålderism myntades av Lars Andersson, professor i gerontologi (läran om det friska åldrandet) 
vid Linköpings universitet, och introducerade begreppet första gången år 1997. Ålderism 
innebär diskriminering av äldre människor i samhället. Lars Andersson uttrycker att 
ålderismen även gör sig synlig i medierna “där man kan få intrycket att det inte existerar 
människor över 60 år, de är nästan osynliga.” (ltu.se, 2011).  

Även den digitala klyftan är en anledning där statistik visar att pensionärer över 65 år 
påverkas. Den digitala klyftan är en utveckling som innebär att det varierar i tillgång till 
datorer, programvara och internet och hur den ska användas mellan invånare i ett samhälle. 
Största risken är att en permanent informationsunderklass växer fram (Hvitfelt och Nygren, 
2008). Siffror framtaget av Internetstatistik visar att 1,2 miljoner svenskar inte använder 
internet, där största gruppen är över 45 år. Med detta som bakgrund så finns det ett antagande 
om att pensionärer är beroende av tv, press och radio för att tillgodogöra sig nyheter och 
samhällsinformation och därmed också varför det är intressant att studera deras uppfattning av 
Tv4s kvällssändningar av ekonominyheter.  
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Begreppsdefinitioner finns att ta del av i bilaga där vi utförligare går igenom väsentliga 
begrepp och hur vi definierar dem. 
 
Vår övergripliga problemformulering är: 
Hur uppfattar pensionärer Tv4:s kvällssändningar av ekonominyheter? 
För att kunna undersöka denna problemformulering har vi använt oss av Schröders teori och 
analysmodell (2000) för att välja ut väsentliga delar att studera närmre. Utifrån detta har vi 
valt följande frågeställningar: 
 
1. Vad för typ av relation kan utkristalliseras mellan pensionären och sändningens innehåll? 
2. Vad säger pensionären sig förstå och begripa utav sändningens innehåll? 
3. Vad säger pensionären om det sätt sändningen är konstruerad? 
4. Vilken attityd intar pensionären gentemot sändningens innehåll?  
5. Vad säger pensionären ta med sig från sändningens innehåll? 
 
1.2 Fokus  
Vi har valt att fokusera på olika delar i vår receptionsstudie: vilken relationen mellan texten 
och mottagaren, vad pensionären säger sig förstå, vad de säger om sättet sändningen är 
konstruerad, attityden till innehållet och vad pensionären tar med sig personligen av 
innehållet. För att försäkra oss om så hög validitet som möjligt i studien vill vi etablera ett fritt 
samtal som öppnar upp för sidospår som känns relevanta för pensionärerna och som gör att de 
svaren vi får är de mest ärliga och sanningsenliga (Schröder m.fl., 2003). En för tvär 
avgränsning i frågeställningarna är därför obefogad och snarare som ett hinder för att få ut så 
mycket som möjligt av både gruppintervjun och samtalsintervjuerna. Avgränsningarna görs 
istället i avsnittet empiri och analys, där vi tydligare kan se var materialet håller en mättnad 
och när det behövs sållas bort på grund av bristande resultat.  
 Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie för att få en djupare insikt i 
pensionärernas uppfattning eftersom området är relativt outforskat. För att få svar på 
uppfattningen och de olika frågeställningarna hade det kunnat göras en kvantitativ analys, i 
form av en surveyundersökning. Resultatet hade då snarare fokuserat på hur ofta, vad för typ 
av ekonominyheter och intresset i form av ja och nej. Eventuellt hade skalor varit användbara 
för att försöka åstadkomma ett nyanserat resultat. Det hela handlar om vilken nivå på 
uppfattningen som ska studeras. Observationsstudie är även en möjlig studie för att få en 
inblick i hur pensionärer konsumerar ekonominyheter i sin vardag. Tillsammans med en 
kombinerad medieetnografi hade man vid ett annat tillfälle kunnat göra en intervjustudie 
kring uppfattningen.  
I vårt fall valde vi kvalitativa samtalsintervjuer för att konkret studera uppfattningen men 
samtidigt få en nyanserad insikt i hur pensionärerna förhöll sig till de olika aspekterna. 
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2. Tidigare forskning och bakgrund 
2.1 Mediernas betydelse för identiteten 
Medier finns överallt och tränger sig in i alla människors verklighet. Det finns radio, tv, 
tidning, musikanläggningar och mer därtill. Man blir socialiserad in i samhället och medierna 
är till stor hjälp när man söker sin plats och identitet (Gripsrud, 2002). 

Medierna skapar ”föreställda gemenskaper” som tolkas för att kunna ge en identifikation. 
Radio och tv har en förstärkande roll för dessa ”föreställda gemenskaper”. Detta gör att man 
känner en oerhörd gemenskap med grupper eller människor man aldrig träffat (Griprsrud, 
2002:21). Ett exempel på detta är VM-bronset 1994. 

Gripsrud (2002:22) nämner två typer av identiteter, den kollektiva och den personliga 
identiteten. Den sociala/kollektiva identiteten får man genom hur andra människor uppfattar 
en själv och vilka sammanhang man ingår i. Andras uppfattning blir därför en del av den man 
är, sin egen självbild. Den personliga identiteten kan man bara komma fram till helt själv, 
med frågorna ”vem är jag, vad är unikt med just mig och vilka erfarenheter har jag som inte 
andra delar med mig?” (Gripsrud, 2002:22).  
 
2.2 Ekonomijournalistik och dess historia 
Nygren (2008:30-31) säger att mediernas nyhetsvärdering påverkas av samhällets ideologier 
och kultur, och är därmed medskapare när de låter de dominerande värderingarna får komma 
till uttryck. Det marknadsekonomiska tänkandet växte i samhället under 1980- och 1990talet, 
finansmarknaderna fick större betydelse och i och med detta fick ekonomijournalistiken sin 
framfart i medierna (Nygren, 2008).   

Det finns ett flertal undersökningar som har gjorts gällande ekonomijournalistiken i  
Sverige. Westerståhl och Johansson (1985) har i Bilden av Sverige undersökt hur 
ekonomijournalistiken såg ut under 1980-1981 i etermedierna och undersökte programmen 
Ekot, Rapport och Aktuellt. De såg att 25 procent av den sammanlagda nyhetsinformationen 
behandlade området samhällsekonomi och samtliga redaktioner stämde överens i vilka frågor 
och ämnen som togs upp. I ungefär 55 procent av ekonominyheterna behandlades förslag till 
olika åtgärder, i 40 procent frågor om ekonomiska problem och 4-5 procent lades på att ha 
orsaksdiskussioner kring ekonomin. De centrala ekonomiområdena som diskuterades var 
arbetslöshet och strukturproblem i näringslivet. Begreppet inflation behandlades obetydligt i 
jämförelse med arbetslöshet och näringslivets strukturproblem (Westerståhl & Johansson, 
1985:154). Westerståhl och Johansson (1985) tycker att det låga fokuset på orsaksanalyser är 
tunt eftersom inte mindre än 25 procent av programtiden lades på ekonomijournalistik och 
ämnet ansågs vara högprioriterat att rapportera om.   

Även Hvitfelt och Malmström (1990) har i en rapport försökt klarlägga hur  
ekonomijournalistiken ser ut och fokuserat över hur det har förändrats över tid. Deras analys 
begränsas till den svenska dagspressen men säger att vissa slutsatser även kan generaliseras 
till radio och tv. Hvitfelt och Malmström (1990) såg att ämnet ekonomi fördubblade sitt 
nyhetsvärde mellan 1976 och 1990, detta efter att ha analyserat att förstasidors-puffar om 
ekonomi ökade från 12 procent till 24 procent under denna tid.  
Hvitfelt och Malmström (1990:48) drar slutsatser att ekonomijournalistiken följer allmänna 
journalistiska trender när det gäller graden av personinriktning.  
 

”Ekonomi- och arbetsmarknadsmaterialet har inte enbart ökat i omfattning, det har också 
totalt sett ökat i status, vilket bland annat indikeras av att specialreportrar producerar allt 

mer av detta material.” (Hvitfelt & Malmström, 1990:60) 
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Hvitfelt och Malmström (1990:61) uppmärksammade hur ekonomimaterialet förändrades i 
bevakning mellan 1976 till 1990 och visade att nyheterna inriktade sig allt mer på dramatik 
och konflikter, exempelvis ekonomisk brottslighet/rättstvister/konkurser där de ”spännande” 
händelserna inhämtades. De hävdar också att artiklarnas form var av mer intervjuer, 
kommentarer, bakgrundsbeskrivningar och förklaringar. En utveckling som gjort att 
materialet var mer informativt och genomarbetat än tidigare (Hvitfelt och Malmström, 
1990:63). 
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3. Teorier 
3.1 Receptionsstudier 
3.1.1 Stuart Hall 
Halls artikel "encoding/decoding" (kodning/avkodning) publicerades 1973. Artikeln tar upp 
antaganden om hur medietexter produceras, tolkas, konsumeras och föreslår en ny teori om 
hur man tolkar meddelandet. Hall argumenterar för att betydelsen inte är bestämd eller 
bestäms av den som skrivit meddelandet (avsändaren), att meddelandet är öppet och att 
publiken inte är passiv (Hall, 1980). 

För att göra teorin klarare gjorde Hall (1980) tre läsningar - en dominant, en 
förhandlande och en oppositionell. Dessa läsningar går vi in djupare på här nere. Hall menar 
att en läsares tolkning beror på olika faktorer som hur texten är skriven, sammanhanget, 
vilken social klass och kultur man tillhör och om man har möjlighet till andra källor (Hall, 
1980). 

Hall betonar att själva tolkningen av meddelandet är det viktiga i hans modell och det 
kan uppstå flera tolkningar hos avsändaren. Han kom också fram till att varje grupp var 
homogen och representerade en speciell demografisk grupp. Undersökningen har kritiserats 
för att man valt att fokusera på själva tolkningen av ett meddelande och inte hur man uppfattar 
ett meddelande, som är minst lika viktigt (Hall, 1980). 
 
Halls olika läsningar 
Hall (1980) har en teori om huruvida mottagaren tar emot meddelandet och vilket 
förhållningssätt den intar gentemot innehållet, och har baserat detta på tre attityder.   
Dominanta läsningen – Detta händer när mottagaren tar emot meddelandet på samma sätt 
som innehållet i meddelandet var menat, vilket Hall (1980:134) säger är idealtypen av en 
perfekt transparent kommunikation.  
Förhandlande läsningen – Hall (1980:137) säger att i en förhandlande läsning kan 
mottagaren inte bestämma sig om hur denne ska ställa sig emot eller för det som sägs i 
meddelandet. Här har meddelandet inte riktigt nått fram och det uppstår missförstånd i 
kommunikationen. 
Motsättande läsningen – När mottagaren intar en motsättande attityd menar Hall (1980:137-
138) att läsaren förstår innehållet i meddelandet men sätter sig emot det och avvisar det. 
 
3.1.2 David Morley - The ”Nationwide” Audience 
David Morley (1995) ville i sin studie The ”Nationwide” Audience falsifiera Stuart Halls teori 
om encoding/decoding och gjorde en kvantitativ studie för att se hur människor förhöll sig till 
ett visst program. När Morley valde att studera olika klasskillnader ansåg han ganska fort att 
Halls modell blev lite för enkel, och valde därför att utveckla den. Han kritiserar ett flertal 
punkter i Stuart Halls encoding/decoding modell från 1973 och väljer därför att uppgradera 
den 1980. Morley (1995:120) påvisar bland annat att studien glider mot avsiktlighet, det vill 
säga att istället för att tolka texten som den är, försöker den att förklara det som sändaren 
egentligen menade. Han pekar även på att ”decoding” - begreppet är för oklart vad det 
faktiskt innebär och att det hade behövts fler undergrupper till ”decoding”.  
Morley anmärker även att modellen missar genreaspekten och säger att det inte går att 
analysera bara texterna, utan att man också bör tänka på vilken genre och medium texten 
tillhör och hur den är konstruerad utefter det. Morley kritiserar också Hall-modellen för att 
blanda aspekter som igenkännelse, förståelse och tolkning (Morley, 1995:121). 
 
3.1.3 Den multidimensionella modellen 
Kim Schröder är professor institutionen för kommunikation vid Roskilde Universitet, 
i Danmark. Schröder (2003:64) säger att “Hall/Morley-modellen” har varit användbar 
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som ett redskap för receptionsstudier, men att den också fått kritik från ett antal 
forskare för att vara endimensionell och för fokuserad på klass och ideologi. Han 
har därmed utgått från dessa modeller och försökt anamma en ny och multidimensionell 
modell inom de redan existerande teoretiska ramarna för receptionsforskning (Schröder, 
2003). 

 
”Den multidimensionale model skal altså opfattes som et analytisk redskab, 
en checkliste der skærper blikket for de fundamentale aspekter ved medieret 
betydningsproduktion (motivation, forståelse, konstruktion, holdning og handling). 
Derved bliver den naturligtvis også til en teori om, hvad det er væsentligt at 
undersøge i forbindelse med mediereception.” (Schröder, 2003:63) 

 
Schröder (2003:67) säger att han i sin multidimensionella modell försökt ta i åtanke alla de 
tidigare kritiska ansatserna och byggt in dem i en samlad modell som kan fånga de 
väsentligaste aspekterna vid receptionen av medietexter. Modellen ska även vara användbar 
för den efterkommande analysen av kvalitativ receptionsanalys. Den är inte en processmodell, 
utan en dimensionsmodell. Detta innebär att modellen försöker pröva betydelsedimensioner 
som sker samtidigt och som sedan kan urskiljas analytiskt (Schröder, 2003). Den 
multidimensionella modellen fokuserar på fem delar i en receptionsstudie: motivation, 
förstelse, konstruktionsmedvetenhet, attityd och handling. 
 
Motivation (Motivation) 

“If people are not somehow motivated to read a media text they encounter, the reception 
process is arrested right there.” (Schröder, 2000:244) 

 
Den första aspekten Schröder (2003:68) har valt i sin multidimensionella modell är 
motivation och att man här studerar frågorna: hur motiverad är mottagaren och vad för typ av 
motivation är det? Schröder (2000) säger att motivation innebär både en kognitiv 
(intellektuell) och känslosam process där mottagaren bedömer huruvida ett program, text etc. 
är värt att lägga ner tid på. Fokuset ligger inte på den enskilda medietexten utan på hela 
situationen av mediekonsumtion. Schröder ger exempel på hur en reklamannons på 
springande barn från 1950-talet kan få läsare att minnas sin egen barndom, och därmed vara 
tillräckligt motiverade för att ta del av resten. Han refererar också till motsatsen där en läsare 
totalt avvisar en logga i högra hörnet av en annons och därefter avvisar hela annonsen och 
väljer att inte ta del av resten (Schröder, 2003:244-245). 

Begreppet motivation vill understryka vad för typ av ”relevans-relation” som existerar  
mellan medietexten och mottagaren, med utgångspunkt från mottagarens värderingar och 
textens värderingar (Schröder, 2003:68). Schröder (2000) säger att man här undersöker om 
det finns ett intresse i det ämnet/temat som texten erbjuder och/eller en påminnelse/hågkomst 
i det den förmedlar hos mottagaren. Man undersöker om det finns innovation - om texten ger 
nya perspektiv till sin mottagare, om det finns identifikation i det som förmedlas i texten. Ett 
annat begrepp är samhörighet, om man som läsare känner en samhörighetskänsla till texten 
och dess värderingar (Schröder, 2000:245). 
 
Förståelse (Comprehension) 
Förståelsen är när man utgår från tecknet, det inlärda, till exempel sol. Detta är inlärt i en 
kultur som man inte ifrågasätter, till exempel sol förblir sol (Schröder, 2000:245). Schröder 
(2000) säger att för att förklara det i ett sammanhang så krävs det en social teori, där olika 
tecken kan kopplas ihop för att ge en ny innebörd. När man kopplar samman nya tecken kan 
de få olika innebörd för olika personer beroende på vilken socialisation (klass, kön, etnicitet), 
kultur och egna upplevelser individen har. Eftersom vi lever i ett kommunikativt samhälle vill 
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individen tolka och diskutera det de har sett. Detta kan leda till en stabilisering av förståelsen 
(Schröder, 2000). 

Schröder (2000) hävdar att förståelsen bör ses som en avkodning. Den 
multidimensionella modellen ska visa att förståelsen är på både konnotativ och denotativ nivå 
som påverkas bland annat av markoekonomi, sociala faktorer och mikroperspektiv och 
relationer. Författaren säger att publiken ibland kan ”skriva” egen identifikation (egen 
förståelse) på olika tv-program, att det blir mångtydlig konnotation beroende på vilka 
värderingar individen har och hur denne socialiserats in i samhället (Schröder 2000:247). 
Ett exempel är att skolungdomar kan känna igen sig i Big Brother och tolka, förstå 
dokusåpamiljön och applicera det till händelser de upplever i skolmiljön.  
 
Konstruktionsmedvetenhet (Discrimination) 
Schröder (2000:247) säger att i detta avsnitt studerar man hur publiken tar en mer estetisk roll 
och bedömer texten utifrån konstruktionsperspektivet, mer än det man tolkar undermedvetet. 
Publiken bedömer programledaren och textens ton, hur nyheten ställs fram. Mottagaren tolkar 
och tar en kritisk ställning till det som visas på tv och gör detta medvetet. Publiken kan också 
medvetet uppfatta vad det är avsändaren menar med vissa inslag, programdokumentärer och 
andra former. Tittarna kan också medvetet tänka på hur det blir ett visst format, vilka koder 
som används för att forma olika program (Schröder, 2000). 
 
 Attityd (Position) 
Vad är mottagarens attityd till medietexten, som helhet och dess olika delelement? Accepterar 
man, intar en avvisande position, eller står man mitt emellan? (Schröder, 2003:68). 
Schröder (2000) tycker att mottagarens sätt att inta en attityd bör ses som en pendlande 
process, men att det också går att utläsa tydliga accepterande och avvisande förhållningssätt. 
Acceptans innebär inte att läsaren intar den förväntade ledande attityden inbäddad i texten, 
utan att mottagaren samtycker till det som den upplever är meddelandet (Schröder, 2000).  

En individ överlägger sällan när den intar en accepterande attityd gentemot en text, utan  
detta sker omedvetet. Däremot så märker läsaren medvetet när dennes attityd skiljer sig 
gentemot en text och istället blir avvisande (Schröder, 2000:249).  
 

”…any rejecting responde… produces an awareness of the power relations inherent in 
communication: the existence and struggle of conflicting perceptions of social and cultural 

phenomena.” (Schröder, 2000:249) 
 
Handling (Implementation) 
Schröder (2003:68) säger att i utifrån handlingsbegreppet studeras hur mottagaren använder 
medietexten i vardagen, till andra individer, grupper och institutioner. Schröder (2003) hävdar 
att man måste vara medveten om att medierna påverkar ens vardag, och säger att man här kan 
ta utgångspunkt för att studera ett speciellt användelsesammanhang från en speciell 
medieform.  
 

”If instead we think of everyday behaviour as inherently political, it follows that every 
conversation we engage in is a part of the process through which society’s political life is 

constituted.” (2000:252, Schröder) 
 

Schröder (2000:252) hävdar att oavsett vad vi pratar om i våra vardagliga samtal, som 
exempelvis samhällsförändringar eller prishöjningar med familj och vänner, så blir de 
politiska samtal eftersom de inrättar det sociala politiska livet i samhället. Medierna blir här 
en väsentlig del för att ens kunna delta i de konversationerna.  
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Schröder (2003:72) anser att den multidimensionella modellen är ett användbart hjälpmedel 
för att kunna greppa de komplexa betydelseprocesser som försiggår i kvalitativa 
receptionsintervjuer och nämner tre anledningar för att använda modellen: 
- För att få systematiska och uttömmande iakttagelser vid utskrift av 
intervjuerna. 
- För att kunna förenkla sina kvalitativa data utan att det avtar på den komplexa 
betydelseprocessen. 
- För att utgöra en stadig grund vid tolkningen av kvalitativt intervjumaterial. 
(Schröder, 2003) 
 

“I offer this model fully aware of the inevitable reductionism and terminological inconsistencies 
involved in setting it up, hoping that it may at least provide reception researchers with some 
conceptual tools that may enable us to talk in a more enlightened manner about the dimensions 
of meaning involved in everyday encounters with the media.“ (Schröder, 2000:254) 

 
Schröder m.fl. (2003:114) har skapat tre typer av förhållningssätt som en läsare kan ta 
gentemot en text. Författarna refererar då till en studie om hur 16 brittiska respektive 16 
danska respondenter reagerade och vilket förhållningsätt de intog kring olika reklamannonser.  
1. Schröder m.fl. (2003 säger att i en sympatisk läsning så tror läsaren på meddelandet och ser 
avsändarna som ansvarsfulla, konsekventa, och det sätt avsändarna själva utger sig för att 
vara.  
2. I en skeptisk/tvivlande läsning så är mottagaren inte lika säker på vilket förhållningssätt 
den ska inta. Läsaren uttrycker tvivel och tycker att det är svårt att veta vad den ska tro om 
avsändarens syfte och deras motiv med meddelandet som förmedlas (Schröder, m.fl. 2003). 
3. Sista läsningen Schröder m.fl. (2003) tar upp är cynisk läsning, här avvisar läsaren allt vad 
meddelandet hävdar i sitt innehåll och anser att avsändarens försök till att vara etiska enbart är 
“tom retorik.”. Läsarna ser också avsändarna som ej hänsynstagande till samhället runt 
omkring (Schröder m.fl. 2003:114). 
 
Schröder m.fl. (2003) kopplar de föregående tre grupperna till de förhållningssätt som Hall 
(1973) skapade. Den sympatiska läsningen kan kopplas till det Hall kallar för den 
dominerande läsningen, där läsaren intar det förhållningssätt som avsändaren hade som avsikt 
att mottagaren skulle göra (Schröder m.fl. 2003). I den tvivlande/skeptiska läsningen är 
mottagaren inte säker längre, man förhandlar (Hall, 1980) och slutligen hamnar upp i ett 
förhållningssätt som inte är lika fientligt mot meddelandet. Den cyniska läsningen kan 
kopplas till Halls rubricering av oppositionell läsning, här förstår läsaren vad avsändaren har 
att säga men avvisar starkt meddelandet (Schröder m.fl. 2003:114). 
 
Hall och Morleys receptionsmodeller presenteras i sin korthet för att visa utvecklingen och 
framkomsten av Schröders modell. Shröders (2000) multidimensionella modell blir en 
strukturmodell för oss i våra frågeställningar för att besvara hur pensionärer uppfattar Tv4s 
kvällssändningar av ekonominyheter. Begreppet motivation relateras till frågeställningen om 
vilken relation som kan utkristalliseras mellan pensionären och sändningens innehåll, 
frågeställning två går in på förståelsen, och vad pensionären själv säger sig förstå och begripa. 
Konstruktionsmedvetenhet studeras genom att gå in på delelementen programledare, 
intervjuperson, börsgrafik och bilder och vad pensionären säger om det sätt sändningen är 
konstruerad på. Attityd talar om det förhållningssätt pensionären intar gentemot innehållet och 
Schröders sista aspekt handling går vi in på i sista frågeställningen, som behandlar vad 
pensionären tar med sig från den sändning de ser. Schröder (2003) argumenterar för att 
modellen har flera fördelar och i vår studie så blir den användbar både vid receptionsstudien 
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för att få en mångfacetterad bild av uppfattningen men även för att konkretisera 
analysmomentet, som annars kan bli väldigt komplex med tanke på alla aspekter som ska 
studeras.  
 
3.2 Förståelseteorin (Höijer och Findahl) 
Höijer och Findahl (1984) har i sin avhandling försökt få en djupare insikt över hur 
nyhetsförståelsen ser ut i radio-och tvprogram. Syftet har varit att studera hur presentationen 
av nyheter i ord och bild påverkar hur publiken uppfattar och minns nyheternas innehåll. 
Utifrån studien betonas tre avgörande begrepp för nyhetsförståelsen hos publiken (Findahl 
och Höijer, 1984:1).  
 
Den sneda minnesbilden innebär att mottagaren oftast utifrån en nyhet uppfattar vad som har 
hänt, var det hände och vilka personer som var inblandade. Publiken uppfattar här i mindre 
utsträckning orsaken till vad som hände och vad det kan få för efterföljande konsekvenser 
(Höijer och Findahl, 1984:151-152). 
 
“Det är inte bara när det gäller att förstå och minnas texter som kausalitet är viktigt. Det är 
en vägledande princip i vårt sätt att strukturera omvärlden som gör sig gällande på de flesta 

områden.” (Höijer och Findahl, 1984:196) 
 
Det psykologiska avståndet är nästa begrepp. Höijer och Findahl (1984:186) beskriver det 
som avståndet mellan läsaren och texten, där nyheter lättare kan uppfattas och förstås om det 
har koppling till läsarens vardag. De såg att de nyhetsinslag som var svårast att uppfatta i 
studien var de som innebar ett psykologiskt avstånd och inte de som hade geografiskt avstånd. 
Det viktiga är inte var händelserna utspelar sig utan hur de kopplas till människors kunskaper 
och erfarenheter om vardagslivet, både privat som arbetsliv (Höijer och Findahl, 1984:157). 
 
Det tredje begreppet benämner Höijer och Findahl (1984:187) som missuppfattningar och 
innebär att olika nyhetsinslag och nyheter blandas samman hos läsaren. Antingen i så kallade 
övergeneraliseringar där man intar en vagare och allmän föreställning om vad som sades i en 
nyhet och/eller rationaliseringar där man fyller i med föreställningen ”om vad som brukar 
inträffa.” (Höijer och Findahl, 1984:187). 
 
Hvitfelt och Malmström (1990) hävdar att det var väldigt lite som fokuserades på orsaker och 
analyser när de studerade ekonomimaterialet i dagspressen från 1976 till 1990. Höijer och 
Findahl (1984:194) hävdar att i centrum av förståelseprocessen så finns det specifika 
innehållet och att kausal information, det vill säga fokus på orsaker och konsekvenser, 
underlättar de kognitiva processerna som gör att man kan uppfatta texten som en helhet och 
undviker att mottagaren får den sneda minnesbilen. 
 
”Kausala samband och kausala uppgifter kan visserligen vara svårt att omedelbart uppfatta 

men de är ändå centrala både i texters struktur och i minnet för texter.” 
(Höijer, Findahl, 1984:195) 

 
Höijer och Findahl (1984) drar kopplingen till hur nyhetsprogram är utformade och 
argumenterar för att utan orsakssamband så blir nyhetsinslag en uppräkning av nyheter. 
  
När Schröder relaterar till begreppet förståelse skildrar han främst den kodning som publiken 
gör ifrån den sociala kultur denne befinner sig i. Med hjälp av Höijer och Findahls (1984) tre 
förståelseteorier får vi konkreta teoriansatser som behandlar uppfattningen av nyhetsprogram 
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och den påverkan dessa program kan ha på en publiks uppfattning och förståelse av det som 
förmedlas.  
 
3.3 Receptionsstudie av Bruhn Jensen (1986) i uppfattning av tv-nyheter   
Motivation 
Bruhn Jensen (1986:184) nämner att den största anledningen till varför respondenterna tog del 
av nyheterna var för att ”hänga med” i det som händer. Respondenterna säger att motivation 
saknas när nyheterna inte går att applicera på deras egen vardag, och då när nyheterna handlar 
om nationella och internationella händelser utan en lokal förankring.   
 
Programledare/Nyhetsankare 
Bruhn Jensen (1986) har i en studie försökt se hur respondenterna värderar kvalitén på olika 
delelement i nyhetssändningen som ett komplement till hur man uppfattar nyheter.  
När respondenterna fick frågan om de skulle ha två nyhetsinslag utan en nyhetsankare 
emellan argumenterar de flesta emot detta av två anledningar. Det skulle bli förvirrat för 
tittaren som inte skulle veta gränsen mellan nyheterna, och det skulle även bli opersonligt. 
Slutsatsen säger Bruhn Jensen (1986:246) att respondenterna uppfattar tv-nyheternas fixade 
format inkluderat nyhetsankaren som en viktig struktur när man ser på nyheter. När 
respondenterna fick prata om nyhetsankarens roll kopplade de olika egenskaper, så som 
trovärdiga och kunniga. Nyhetsankaren anses också vara en lockande faktor och inge en 
känsla av närvaro (Bruhn Jensen, 1986:238). 
 
Attityd 
Bruhn Jensen (1984) pratar om hur respondenter i en undersökning uppfattar en sändnings 
trovärdighet. Hans slutsats är att respondenterna värderar trovärdigheten på två olika sätt. De 
vet att nyheterna kan vara falska och begränsar i och med det sitt förtroende. Samtidigt så 
finns det ett naturligt behov hos tittarna att tro på vad någon säger (Bruhn Jensen, 1986:212). 
Sammanfattat uttrycker Bruhn Jensen (1986) att respondenterna beskriver tv-nyheterna som 
trovärdiga och baserade på fakta. Nyheterna är en viktig källa för att hänga med i vad som 
händer och nyheterna förväntas uppnå en viss standard för neutral rapportering (Bruhn 
Jensen, 1986:215).  
 
Påverkan  
Bruhn Jensen (1986:215) argumenterar för att det bör vara naturligt med en långsiktig 
påverkan av det nyheterna förmedlar, eftersom tv-nyheter ofta definieras som en viktig källa 
för att följa med i vad som händer. Bruhn Jensen (1986) säger att respondenterna i hans 
receptionsstudie uttryckte att tv-nyheter framkallar diskussioner och känslor hos publiken, 
och därmed så har nyheterna också möjligheten att påverka attityder långsiktigt. Det finns ett 
mönster hos deltagarna att andra tittare kommer att påverkas mer än vad de själva kommer att 
göra, och detta på grund av att de inte reflekterar tillräckligt på den information som når dem 
(Bruhn Jensen, 1986). 
 
Bruhn Jensens (1986) receptionsstudie är fruktbar i det avseende att den rör ett flertal av de 
aspekter som frågeställningarna vill belysa. Den behandlar både motivation, attityd och 
påverkan men är främst användbar vid analysen av pensionärernas konstruktionsmedvetenhet, 
eftersom det var svårt att finna tidigare studier som undersökt uppfattningen av ett mediums 
konstruktion.  
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3.2 Ekonomijournalistik 
Ekonomijournalistikens rapportering och dess konstruktion 
 
 ”We have noted earlier how the abstract, systemic, contingent nature of economic events and 

conditions often poses a challenge for journalistic story-telling.” (Gavin, 1998:13)  
 
Gavin (1998) säger att ekonominyheterna inte kan representera ekonomin, på grund av det 
mångfacetterade område som det är. Ekonomijournalisterna måste göra ett val, att ständigt 
välja vissa aspekter framför andra vilket gör att vissa delar exkluderas.  

Lindoff och Mårtensson (1996:166) förklarar att ekonomi i materiell mening handlar om  
konkreta ting om tjänster, människor som arbetar, människor utanför arbetet som söker arbete 
eller som planerar konsumtion eller sparande. När ekonomi sedan tar form menar Lindoff och 
Mårtensson (1996) att den blir symbolisk, och intar en abstrakt form genom att presenteras i 
statistik, som exempelvis processer och prognoser. Det blir svårbegripligt för publiken som 
egentligen vet hur ämnet fungerar konkret i verkligheten.  

Bruhn Jensen (1986) går i samma linje och hävdar att ekonomijournalistiken  
erbjuder generell information om det ekonomiska läget istället för att göra den specifik, och 
detta kan påverka den individuella tittarens beslut kring det personliga ekonomiska läget. Den 
formen som ekonomijournalistiken presenteras i kan även skapa problem för hur tittaren 
begriper texten och dess information, vilket i sin tur skapar problem för 
ekonomijournalistikens användbarhet (Bruhn Jensen, 1986:198).  

Viscovi (2006) menar att ekonomirapporteringen i nyheterna är förenklande men har 
svårt för att hantera komplexa orsaksrelationer. I samma veva som den förenklar använder 
den sig samtidigt av expertisens facktermer för att låta ”initierad och trovärdig”(Viscovi, 
2006:254).   
 
”Publiken får alltså ta del av ett skeende som är svårt att förstå i sina detaljer och inte sällan 

är kaosartat och godtyckligt men trots det ytterst är tydligt.” (Viscovi, 2006:254) 
 
Goddard m.fl. (1998:14) säger att siffrorna som cirkulerar i ekonominyheterna ibland hamnar 
i tvist om deras betydelse. Ibland så är det journalisterna själva som redogör om deras 
betydelse, men under senare år så använder medierna sig i större utsträckning sig av experter 
från bank- och finansvärlden.  
 
Dessa teorier om ekonomijournalistikens rapportering är användbar eftersom forskarna 
reflekterar kring hur publiken kan påverkas av sättet ämnet rapporteras. De går in på både 
användbarhet och begriplighet vilket är två aspekter som våra frågeställningar belyser.  
 
Ekonomisändningens olika delelement 
I the Liverpool project gick Goddard m.fl. (1998) igenom mönster man kunde ana ifrån 
ekonominyheter i tv-format.  
 
Bilder 
Goddard m.fl. (1998:12) argumenterar för att i rapporteringen av ekonominyheter så använder 
medierna sig av andrahandsbilder, exempelvis en storgata för att illustrera konsumtion och 
bilder på en arbetsförmedling när man pratar om arbetslöshetssiffror. Bilderna fungerar 
tematiskt till det man förmedlar och ett komplement till det som sägs. På grund av att 
innehållet är för abstrakt kan bilderna hjälpa till att lyfta det som berättas i medietexten 
(Goddard, m.fl. 1998). 
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Programledaren/nyhetsankaren och reportern 
Nyhetsankaren har en viktig roll genom att han/hon lägger tyngden på sändningens nyheter. 
Denne betonar det viktigaste i nyheten och sätter sändningens delar i större sammanhang 
gällande nyhetsvärdet (Goddard, m.fl. 1998:13). Goddard m.fl. säger att språket hos 
programledaren eller reportern ska vara dominerande över bilderna i ekonomisändningarna, 
en så kallad voiceover där tittaren ska lyssna på programledaren/reportern och inte titta på 
bilderna. I vissa fall så använder sig ekonomisändningar av att låta reportern befinna sig på 
plats som har anknytning till nyheten som rapporteras för att ge tittaren koden om att detta är 
en reporter till skillnad från nyhetsankaren som sitter i studion (Goddard, m.fl. 1998). 
 
Intervjupersonen 
Goddard, m.fl. (1998:15) uppmärksammade att intervjun spelade en stor roll i 
ekonominyheterna, där det intervjuas experter, politiker och medborgare som har någon 
koppling till nyheterna. Intervjuerna fokuserar mer på utvärdering av någonting än att 
informera eller prata om erfarenhet. Intervjuernas funktion är också att visa hur 
mångfacetterad ekonomin är, och kan vara professionell eller lekmannamässig (Goddard, 
m.fl. 1998).  
 
Ekonomijournalistik och publiken - the Liverpool project 
I den brittiska studien the Liverpool project gjordes en studie från Liverpool University som 
studerade hur ekonominyheter rapporteras på tv och hur publiken uppfattade rapporteringen. 
Det man kom fram till var att ekonomirapporteringens abstrakta och tunga informationsmassa 
påverkade negativt på tittarnas engagemang och intresse (Goddard m.fl. 1998:16). Studiens 
författare Goddard, m.fl, säger att även de mest utbildade respondenterna hade svårt att förstå 
vissa detaljer i ekonominyheterna. Istället uppfattade de kärnan i det som rapporterades, och 
var nöjda och ansåg det som tillräckligt.   

Många av respondenterna nekar till att ha ett intresse för ekonominyheter, vilket Goddard  
m.fl. (1998:28) hävdar som en väsentlig aspekt för hur de avskilde sig själva från den 
nationella nyheten. Det noterades också ett skeptiskt förhållningssätt hos respondenterna, där 
vissa intog en skeptisk roll gentemot den makt som regeringen har över ekonomin, något som 
oftast gällde specifika policyuttalanden. Vissa intog även en skeptisk attityd mot 
motståndspartier i rollen som en partistödjare (Goddard m.fl. 1998:17). 
Goddard m.fl. (1998) säger att när det gäller nyheternas trovärdighet så var det framförallt när 
beskrivningar var baserade på mindre fakta som sändningarna kritiserades för att vara 
spekulationer eller med lite relevans. Respondenterna tog informationen i nyheterna seriöst, 
framförallt när trovärdigheten skulle bedömas. 
 
Goddard m.fl., (1998) säger att de i studien försökte jämföra i vilken utsträckning som tittare 
hade möjlighet att identifiera sig med nyheterna. De valde därför personifierade nyheter och 
abstrakta nyheter, där de abstrakta nyheterna ansågs skapa hinder hos mottagarna. Goddard 
m.fl. (1998) hävdar att de personifierade inslagen visar konkret hur individen kommer att 
påverkas medan intresset för nationella nyheter måste jobbas med, hos både nyhetssändarna 
och tittarna själva. 
 
Teorierna från the Liverpool project belyser centrala delar i hur ekonominyheter är 
konstruerade och hur ekonominyheter uppfattas av publiken. Den är i vårt fall ytterst väsentlig 
att koppla till, eftersom det är den enda studien som konkret belyser ekonomijournalistiken ur 
en receptionssituation. Samtidigt är den fruktbar i den bifogade sändningsanalysen för att ge 
läsarna en beskrivning kring hur ekonominyheter kan se ut och hur detta kopplas till de 
sändningar som vi har valt för intervjuerna.   



 

  17 (57) 
 

 

4. Metod  
Vi valde att göra en studie bestående av samtalsintervjuer och en gruppintervju. I 
intervjusituationen visade vi en ekonominyhetssändning som ett komplement för att få igång 
samtalet kring hur pensionärerna uppfattar ekonominyheter. Det finns en sändningsanalys 
som bilaga där våra utvalda sändningar beskrivs på deras innehåll.  
 Största vikten lades vid analysen på samtalsintervjuerna för att få ett individuellt, 
djupgående och nyanserat samtal att basera vår vetenskapliga studie på. Gruppintervjun har 
dock varit en värdefull aspekt att ha med i studien. Först var den tänkt som en pilotstudie, som 
en möjlighet att testa på hur en kvalitativ intervjusituation skulle se ut men slutligen räknades 
den även in i vår empiri. Det dynamiska gruppsamtalet pensionärerna emellan gav en 
värdefull inblick som vi inte hade möjlighet att få i samtalsintervjuerna och blev ett viktigt 
komplement som stärker helhetsförståelsen för hur pensionärer uppfattar Tv4s 
kvällssändningar av ekonominyheter. När vi hädanefter refererar till de olika intervjuerna 
kommer vi att säga samtalsintervjuer när vi menar de enskilda intervjuerna, och 
gruppintervjun när vi pratar om den.  
  
”Thus individual interviews will enable you to illuminate aspects of meaning not likely to be 

illuminated by focus-group interviews, and vice versa.” (Schröder m.fl. 2003:144) 
  
4.1 Kvalitativa intervjuer 
Vår studie gick ut på att rikta strålkastarljuset mot pensionärer och deras uppfattning av Tv4s 
sändningar av ekonominyheter. Receptionsstudier är grundat på kvalitativa intervjuer som ger 
möjlighet för en inblick i hur respondenter skapar förståelse för en specifik medieprodukt 
(Schröder m.fl., 2003). En sändning av ekonominyheter öppnade upp för flera tankar och 
åsikter om den komplexa produkt som tv-mediet gav, med text, bild och ljud och ett innehåll 
som förmedlas. Kvalitativa samtalsintervjuer är utformade på ett sätt som etablerar ett öppet 
samtal om det som ska studeras, samtidigt som intervjuaren har möjlighet att mer eller mindre 
styra samtalet dit denne vill. Efter att vi tematiserade vår studie och valde Schröders modell 
(2003) som ett fruktbart verktyg kunde vi utforma vår intervjusituation. Med fokus på 
aspekterna motivation, förståelse, konstruktionsmedvetenhet, attityd och användbarhet valde 
vi att använda oss av den strukturerade intervjuformen. Denna modell innehåller ett flertal 
konkreta och mer specificerade frågor som gav möjlighet för öppna svar (Ekström & Larsson, 
2010). Intervjuformen gav oss möjlighet att konkretisera en abstrakt receptionssituation. Detta 
samtidigt som den kvalitativa samtalsformen ändå öppnade upp för andra tankar och åsikter 
kring sändningen.  
 Vi valde att göra en gruppintervju i vår studie för att få ett större perspektiv på 
uppfattningen av Tv4s ekonominyheter. Vår förhoppning var att pensionärerna skulle känna 
sig mer bekväma och kanske hjälpa varandra, och vi antog att det kunde uppstå enigheter och 
oenigheter, saker de kanske inte hade sagt i den enskilda intervjusituationen. Ekström & 
Larsson (2010) säger att gruppintervjuer kan vara ett komplement till kvalitativa 
samtalsintervjuer. Slutligen kan vi understryka att gruppintervjun blev ett värdefullt 
komplement till samtalsintervjuerna, där det dynamiska samtalet tog fart och skapade en 
intressant diskussion som vi valde att redovisa i ett separat analysavsnitt. 
 
4.2 Urval 
Systematiskt urval av sändningar 
På Tv4play kunde vi ta del av ekonominyhetssändningar sedan ett år tillbaka, vilket blev vårt 
totalurval. Ifrån dessa gjorde vi ett urval med det enda kriteriet att minst hälften av innehållet 
skulle vara inrikesmaterial. Detta för att öka chansen att pensionärerna skulle ha något att säga 
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om inslagen utan att göra någon större begränsning. Om en sändning hade innehållit mer än 
hälften utrikesmaterial hade vi valt nästkommande sändning. Vi behövde dock inte byta ut 
någon sändning, då alla utvalda uppfyllde kriteriet.  
 Ett systematiskt urval är ett sannolikhetsurval och då väljs enheter ut som har ett visst 
avstånd från varandra på en lista eller dylikt. En lista över alla enheter i populationen bör vara 
lämplig och sedan väljer man ut ett nummer som är godtyckligt som sedan följs, till exempel 
var tredje enhet kommer med i urvalet (Halvorsen, 1992). Ett systematiskt urval ansågs 
lämpligt för vår studie, för att göra ett neutralt urval där vi inte subjektivt bedömer vilka 
sändningar som passar. 
I urvalet valde vi att ta fyra sändningar och en var tredje vecka, med start från första 
måndagen i september. Därefter valde vi också systematiskt olika veckodagar för de olika 
sändningarna; måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Varför fredagen föll bort var för att vi 
hade fyra sändningar och valde att välja veckodagar med start från måndag. Vi valde 
varannan 19-sändning och varannan 22-sändning för att få ett urval som innehöll båda 
kvällssändningarna. 

Risken med detta urval är att vissa enheter kan ha förts upp på listan så att det inte blir  
någon bra representativitet. Det är viktigt att listan över enheterna inte har något bestämt 
system, att de förts in i någon speciell ordning (Halvorsen, 1992). 

Vi valde att ta kvällssändningarna, klockan 19 och 22 då vi såg att de  
sändningarna var längre än morgonsändningarna och hade därmed möjlighet för fler inslag. 
Detta passade en av våra frågeställningar som gick ut på att studera 
konstruktionsmedvetenhet. Enligt MMS (Mediamätning i Skandinavien) såg pensionärerna 
mellan måndagen den 3 september och måndagen den 10 september oftare 
kvällssändningarna än morgonsändningarna.  
 
Strategiskt urval av respondenter 
Trost (2010) säger att i kvalitativa metoder är poängen att få en så stor variation som möjligt 
och urvalet ska vara heterogent men inom en given ram. För att åstadkomma detta 
rekommenderar Trost (2010) strategiskt urval. Halvorsen (1992) pekar på att ett strategiskt 
urval görs med fördel när urvalet är litet. Därmed passar denna urvalsmetod vår studie.  

Vi hade som kriterier att pensionärerna skulle vara 65 år eller äldre och ha olika  
yrkesbakgrunder. Det vill säga att pensionärerna skulle skilja sig åt och vi ville inte hamna i 
en studie där en stor andel av respondenterna hade varit yrkesverksamma som ekonomer 
tidigare. Detta med stor medvetenhet om att det trots spridda yrkesbakgrunder kan skilja 
väsentligt mycket eller lite om vad man har för uppfattning av ekonominyheter.  

För att få kontakt med pensionärer till våra samtalsintervjuer och gruppintervju  
kontaktade vi två pensionärsföreningar. De föreningar i Kalmar som gick med på att 
medverka var SPF (Seniorer i tiden) och Aktiva seniorer. Det finns inga krav för att få vara 
med i dessa föreningar utan alla som är pensionärer får söka sig dit och bli medlem. Vi fick 
tag i två kontaktpersoner, en i respektive förening som valde att hjälpa oss med vårt urval 
genom att själva ringa runt till föreningens medlemmar för att höra vilka som var villiga att 
ställa upp på intervjuer. Vi fick sex stycken pensionärer som ställde upp i gruppintervjun från 
Aktiva Seniorer och tolv stycken pensionärer till samtalsintervjuerna från SPF. 
Åldersintervallet för samtliga deltagande pensionärer är 66 år till 79 år. Intervjupersonerna 
kommer att presenteras i kapitlet empiri och analys.  
 
4.3 Genomförande 
Kriterier 
Schröder m.fl. (2003) menar att varje studie bör leva upp till kriterierna reliabilitet, validitet 
och möjlighet för att generalisera. För att uppnå högsta möjliga reliabilitet så måste 
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datainsamlingen och analysen följa en systematisk procedur för att utesluta all subjektiv 
påverkan (Schröder m.fl.2003). Detta gjorde vi genom att följa Schröders multidimensionella 
modell (2000) vid analysen. Modellen blev den röda tråden genom arbetets gång, och som 
underlättade analysproceduren väsentligt eftersom vi visste vad vi skulle ta fasta på. Vi 
undvek därmed i största mån som det var möjligt att vi valde ut och valde bort empiri efter 
egen subjektiv bedömning på vad som var viktiga faktorer att peka på. Med Schröders modell 
(2000) hade vi en teoretisk och analytisk modell som stärkte reliabiliteten i takt med att vår 
arbetsgång sköttes på ett strukturerat sätt. 

Validitet, sanningshalten i det som belyses, mäts i vilken utsträckning som  
intervjusituationen ger möjlighet för respondenten att få svara spontant och ärligt på frågorna, 
och att forskaren får fram de mest ärliga erfarenheterna och utvärderingarna av 
medieprodukten (Schröder m.fl. 2003).  
För att skapa validitet i vår gruppintervju samt samtalsintervjuer inledde vi varje intervju med 
att informera om de forskningsetiska riktlinjerna (vr.se), något vi utvecklar i ett eget avsnitt 
längre ner.  
  
“För att få utförliga och fylliga svar behövs någon form av teknik. Ett sätt är att uppmuntra 
respondenterna till ett berättande manér, att få dem att tala om ämnet på ett följsamt sätt så 

som de uppfattar saken.” (Ekström & Larsson, 2010:67) 
 
För att skapa validitet i vår gruppintervju respektive samtalsintervjuer har vi trots vår 
strukturerade intervjuform varit noga med att fånga upp ämnen och åsikter som kommit upp 
under samtalets gång. Detta har gjort att intervjun kan ha kommit in på andra delar som inte 
varit väsentlig alla gånger för analysen men betydande för att kalla intervjun ett fritt och 
etablerat samtal. Detta för att undvika det som Ekström & Larsson (2010:74) upplyser om, att 
forskaren kan skapa frågorna efter egna antaganden och intentioner vilket kan göra att svaren 
blir självuppfyllande. Den andra fällan är att man inte låter intervjupersonen komma till tals, 
att respondenten undviker att svara på vissa frågor och kanske känner sig tvingad att svara 
vissa saker som man egentligen inte menar (Ekström & Larsson, 2010:67).  

Tidigare forskning hävdar att ekonominyheter förmedlar abstrakt innehåll vilket kan  
skapa hinder hos publiken att begripa innehållet (Bruhn Jensen, 1986). Förståelse- och 
begriplighet är en del vi valt att studera. För att det inte skulle finnas några som helst 
antaganden från vår sida om att pensionärerna skulle ha svårt för att begripa sändningens 
innehåll, frågade vi om det på följande vis: 
”Fanns det något ord/någonting i sändningen som var svårt att förstå?”, och beroende på svar 
kom följdfråga utifrån det. Dock valde vi att i slutet av intervjun berätta om tidigare forskning 
om ekonominyheter och begriplighet, och lät pensionärerna kommentera det påståendet. 

Schröder m.fl. (2003) benämner två sätt på hur man kan generalisera utifrån en  
receptionsstudie. Den ena när man i analysen internt utskiljer ett antal olika typer av läsningar 
(kategorier) för att visa hur åsikterna skiljer sig, och den andra när man externt jämför med 
tidigare forskning för att kunna komma närmre synen på generella drag vid medieläsning. 
(Schröder m.fl. 2003). I empiri och analys så kunde vi urskilja mönster hos 
samtalsintervjuerna emellan och liknande drag med gruppintervjun. Vi kunde också urskilja 
kategorier i vissa avsnitt där pensionärerna, trots olika svar, uttryckte liknande uppfattningar.  

Schröder m.fl. (2003) säger att rekommendationen vanligtvis brukar vara att försöka  
åstadkomma maximala möjliga mångfald i svaren och att det kan vara dags att stoppa när 
intervjuer börjar likna tidigare intervjuer. Vi försökte i den möjliga mån det var möjligt att få 
en mättnad i vårt material. I våra tolv samtalsintervjuer märkte vi återkommande svar, 
samtidigt som vi fick olika svar och kommentarer om de olika inslagen, innehållet och 
konstruktionen av sändningen. 
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I gruppintervjun så var det enda vi visste om pensionärernas relation att de var med i samma 
förening. Detta kan styrkas som en förutsättning i det avseende att gruppdynamiken var en 
användbar faktor, och kan ha påverkats av att de lättare kunde samtala för att de kände 
varandra. Begränsningen är inget vi konkret kan bevisa, men alla i gruppen deltog inte lika 
aktivt vilket också kan ha och göra med att de tidigare kände varandra. Kanske kände sig inte 
alla lika bekväma med att prata om deras uppfattning i grupp och möjligen hade vissa varit 
mer aktiva om de fick prata med deltagare som de inte kände.   
 
Metodkritik 
Kritiken kring val av metod är att vi var nybörjare på att utföra en receptionsstudie, och trots 
att litteratur upplyste om eventuella svårigheter så var det svårt att praktisera metoderna när 
de gjordes för första gången. Vi ansåg att samtalsintervjuerna var rätt för vårt syfte för att få 
en mångfacetterad inblick i pensionärernas uppfattning men bristen kan vara att vi som 
nybörjare inte hanterade intervjusituationen så väl som erfarna och därmed missade viktiga 
följdfrågor. Vid transkribering kunde vi på flertal ställen se var följdfrågor hade varit 
värdefullt, för att nå ytterligare en nivå med samtalet. 
En annan kritik kring val av metod är den konstruerade intervjusituationen. Schröder m.fl. 
(2003:17) diskuterar kring detta och säger att när forskare har börjat prata med människor om 
deras mediekonsumtion så komplicerar de till det, detta för att det inte går att uppnå en total 
förståelse emellan forskaren och respondenten. 
 

”The research encounter can, therefore, not be seen as a window on the viewing experience, 
rather it should be seen as a partial reconstruction of it, which is dependent on the informant’s 
memory, selection of experiences and meaning according to their perceived relevance, and 
willingness to co-operate, and on the mutual communicative skills of researcher and informant.” 
(Schröder, m.fl., 2003:19) 

 
I vår studie går det aldrig att hävda att våra intervjusituationer är identiska med hur det ser ut 
när pensionärerna tar del av ekonominyheter i sin vardag. Vi antog att pensionärerna var mer 
fokuserade och koncentrerade när de hade vetskapen om att det skulle komma frågor om 
sändningen de såg. Kritiken mot både gruppintervjun och samtalsintervjuerna är att vi som 
forskare konstruerade en situation som var exemplarisk för oss.  
 

”…audience research can never claim to find the truth about audience practices and 
meanings, only partial insights about how the audiences use the media in a specific context.” 

(Schröder, m.fl, 2003:17) 
 
Intervjusituationen innefattar inplanerat datum och tid, utvald sändning som är inaktuell för 
intervjutillfället och en onaturlig situation. Därför bör det understrykas att vi som forskare 
endast fick en inblick i hur det kan tänkas att se ut och hur en sändning kan tänkas att 
uppfattas av pensionärerna. Den konstruerade intervjusituationen bör ses som en kritik för att 
den eventuellt påverkade svaren. Oavsett så bör det framhållas att läsaren bör inta en 
medvetenhet kring detta vid läsning av empiri och analys.  
 
Vissa tog mer plats än andra i gruppintervjun och vi hade inte vanan att styra samtalet för att 
uppnå bästa resultat. Vi försökte att återkomma till våra intervjufrågor när intervjun svävade 
iväg men det var en svår balans att både hålla sig till intervjufrågorna samtidigt som den fria 
diskussionen sinsemellan inte skulle avbrytas. Det är befogat att nämna vår egen roll i 
gruppintervjun som en kritisk punkt gällande det fria samtalet. På flera ställen så var det vi 
som fångade upp följdfrågor, vilket ofta blev slutna frågor för att rikta samtalet dit vi ville gå. 
Vår roll kan ha haft påverkan kring de diskussioner som sedan fördes. Vissa samtalsämnen 
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fick därmed plats i mindre utsträckning vilket kan ses som en kritik för att kunna etablera det 
fria samtalet.  
Som tidigare nämnt så är Schröders modell (2000) vår utgångspunkt för frågeställningarna 
och vad vår studie ska fokusera på. Modellen kan anses som spretig när den används i vår 
studie. Kritiken kan vara att modellen försvårat att få svar på alla aspekter eller att man får för 
många svar och att resultatet istället uppfattas som förvirrande. Kritik kan även riktas till att vi 
uteslutande fokuserat på Schröders modell och inte valt att tillföra andras forskares modeller. 
Trots Schröders breda multidimensionella modell så kan den kritiseras för att vara för smal, i 
det avseende att den visar endast en väg att gå vid en receptionssituation. Aspekterna är i 
vissa fall abstrakta, som relation, förståelse och begriplighet och attityd, vilket sätter krav på 
forskaren att kunna tillämpa en trovärdig analys vid koppling av teorierna och intervjuerna. 
Att vi som nybörjare på receptionsstudier genomför detta kan kritiseras för att eventuellt vara 
svårhanterligt.  
Sista frågeställningen behandlar vad pensionärerna tog med sig från sändningen de såg. Här 
kan kritiken vara att eftersom urvalet bara innefattar fyra sändningar så är det möjligt att just 
de nyheterna pensionärerna tar del av inte gav något användbart/värdefullt.  
 
Planering 
Med en strukturerad intervju går man in på specifika frågor för att styra upp 
intervjusituationen. Man vill se till att respondenterna verkligen tar sig igenom och svarar på 
det man behöver veta för studien. Intervjuaren bör använda en manual de gjort innan 
intervjun, en karta över hur det kommer att se ut och vilka vägar man kan ta (Ekström & 
Larsson, 2010). 

Vi bestämde som redan nämnt att vi skulle ha en strukturerad intervjuform, och utgick  
från våra frågeställningar när vi planerade intervjusituationen och frågorna. Se bilaga - 
Intervjufrågor. Forskaren kan använda sig av öppna och/eller slutna frågor (Ekström & 
Larsson, 2010). Vi använde oss av både öppna och slutna frågor. Detta för att skapa ett fritt 
samtal och en öppen tolkning av våra frågor. Framförallt för att skapa validitet genom att 
pensionärerna i både den enskilda samtalsintervjun samt gruppintervjun kände att de kunde 
svara helt ärligt på frågorna. 

Vi fick från pensionärsföreningarna kontaktuppgifter till de som skulle delta i  
samtalsintervjun. Schröder m.fl. (2003) anser att man vid samtalsintervjuer bör välja en plats 
där intervjupersonerna känner sig hemma, där deras hem i första hand är rekommenderbart. 
Vid gruppintervjuer bör man om personerna inte känner varandra så bra välja en plats som 
känns neutral. Universitetet bör betraktas som reservplats, då det kan få respondenterna att 
känna sig underlägsna i den högpresterande miljön (Schröder m.fl. 2003). När det gällde 
gruppintervjun fick vi plats tilldelad, på Stenbergshemmet, där respondenterna efteråt skulle 
ha möte och var på plats innan för att delta i vår gruppintervju. Vid samtalsintervjuerna hade 
vi två möjligheter. I vissa fall ville pensionärerna att vi kom hem till dem och gjorde 
intervjun, och vid några tillfällen gjorde vi intervjuerna i SPFs konferenslokal som vi hade att 
tillgå. Två pensionärer ville göra intervjun på universitetet för att få se institutionen.  
 
Intervjusituation 
Gruppintervjun gjordes först, och under den så satt samtliga pensionärer runt ett bord. 
Samtalsintervjuerna började vi göra senare samma vecka och då satt vi ostörda i ett rum. Vi 
började med att presentera oss själva, berätta om syftet med intervjun, om de forskningsetiska 
riktlinjerna och hur intervjun skulle te sig. Ekström & Larsson (2010) säger att forskare bör 
spela in en intervjusituation för att slippa avbryta det fria samtalet.  
När vi gjorde våra intervjuer, både samtalsintervjuerna och gruppintervjun, så gick vi tillväga 
på samma sätt. Vi började med några frågor om relationen till ekonominyheter. Sedan visade 
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vi respektive sändning på våra egna datorer som vi hade tagit med oss, och därefter fortsatte 
intervjun med frågor om den sändning de sett. I den bifogade bilagan med intervjufrågor så 
finns det vissa begrepp som ger möjlighet för egen tolkning vid intervjusituationen. Exempel 
på sådana begrepp är trovärdighet, värdefullt, användbart, kritiskt, annorlunda, intressant, 
programledare och intervjuperson. Vid intervjusituationen så har pensionärerna själva fått 
svara efter hur de uppfattat begreppen och frågan. Har det varit så att vi inte riktigt hängt med 
i deras resonemang så har vi försökt ställa följdfrågor så att vi vid analysen vetat hur vi kan 
tolka deras svar. Med begreppet programledare menar vi nyhetsankare och detta har framgått 
vid intervjusituationen.  
 
Analys  
Samtliga intervjuer är transkriberade och är det material som vi använde oss av när vi gjorde 
vår analys. I en receptionsstudie försöker man framförallt hitta mönster i svaren, lyfta upp 
likheter och olikheter och inte fokusera på siffror utan istället hitta det generella i det 
specifika (Ekström & Larsson, 2010). I vår analys delade vi upp redovisningen efter våra 
frågeställningar där Schröders modell (2000) blev vår röda tråd. Vi ville att citaten skulle få 
tala för sig själva så ofta som möjligt, och tog därmed fram typiska citat i 
resultatredovisningen som gestaltade det vi fått fram. Pensionärerna benämns då med en 
bokstav och med tidigare yrkesbakgrund. Det ska även nämnas att citaten har blivit omskrivna 
från talspråk till ett lämpligt skriftspråk, som gör det enklare för läsaren att förstå vad 
pensionärerna vill uttrycka.  
 
Forskningsetiska riktlinjer  
Vetenskapsrådet (vr.se) hänvisar till fyra grundläggande forskningsetiska principer, som bör 
gälla inom samhällsvetenskaplig- och humanistisk forskning. Principerna togs fram av 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, mars 1990, och kan sammanfattas som 
följande: 
1. Respondenterna ska vara upplysta om studiens syfte. 
2. Respondenterna bestämmer själv över sitt deltagande och har rätt att avbryta intervjun när 
som helst under sin medverkan.  
3. Respondenterna garanteras konfidentialitet, där deras personuppgifter inte kommer att 
kunna identifieras av utomstående. 
4. Uppgifter om respondenterna som insamlats av forskningsändamål kommer inte att 
användas i annat syfte än för den aktuella studien.  
      (vr.se) 
I vår studie har dessa fyra forskningsetiska principer lästs upp för pensionärerna innan 
intervjun börjat. Vi frågade då också om användandet av inspelningsutrustning. Alla 
pensionärer godkände inspelningsutrustning samt att fortsätta sitt deltagande i studien.  
 
3.5 Avgränsningar 
Vi valde att inte utöka antalet respondenter i vårt urval eftersom vi ansåg att det urval vi redan 
gjort var representativt. Den hade mättnad för vår undersökning och de frågeställningar vi 
ville besvara. Vi valde att inte analysera ekonominyhetssändningarna djupgående, utan 
sändningarna användes som ett komplement för att skapa en bild av pensionärernas 
uppfattning. Därför finns en sändningsanalys som bilaga. 
I vår studie undersökte vi inte om det fanns någon skillnad mellan kvinnor och män eftersom 
detta inte var relevant för vår undersökning. Varje sändning för sig var irrelevant eftersom vi 
ville få en helhetsbild om pensionärernas uppfattning om ekonominyheterna. Vi la inte någon 
större vikt vid att jämföra uppfattningarna av de olika sändningarna utan påvisade istället 
likheter och olikheter mellan pensionärernas uppfattning. I analysen delade vi i vissa fall upp i 
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sändningarna för att göra det enklare för läsaren att förstå men valde inte att jämföra grupper 
emellan. Vårt fokus låg på samtalsintervjuerna eftersom vi där hade möjlighet att gå in 
djupare och påpeka på nyanser i svaren. Gruppintervjun kom som nämnt tidigare att användas 
som ett komplement för att få en inblick i det dynamiska samspelet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  24 (57) 
 

 

4. Empiri och analys 
Vi slår i detta avsnitt samman empirin och analysen av vår studie. Vi visar våra resultat 
tillsammans med en grundlig analys för att få en strukturerad redovisning på en och samma 
plats. Vid redogörelsen av vårt resultat så delar vi upp gruppintervjun och 
samtalsintervjuerna. Detta för att de hade olika förutsättningar under intervjuerna, så som 
möjlighet till samtalsdynamik eller fördjupning för varje fråga och respondent. I ett första 
avsnitt ligger en separat analys för gruppintervjun. Därefter redovisas och analyseras 
samtalsintervjurena utifrån våra fem frågeställningar. I vissa fall kopplar vi direkt till en 
specifik sändning/inslag och då kan den bifogade sändningsanalysen vara fruktbar. När vi 
refererar till citat understryker vi med respondentens tilldelade bokstav och tidigare 
yrkesbakgrund. Har vi citerat en respondent tidigare i samma stycke så benämns den därefter 
endast med bokstaven.  
 
Vi börjar med en presentation av de respondenter som deltog.  
 
Gruppintervjun: 
A. Tidigare yrkesverksam som distriktssköterska/företagssköterska. 
B. Arbetat med ekonomi i hela sitt yrkesverksamma liv, både i bank, företag och 
organisationer. 
C. Varit yrkesverksam som sjöingenjör. 
D. Har arbetat på olika skolkansli. 
E. Tidigare arbetat som sjuksköterska/vårdlärare. 
F. Varit yrkesverksam som polis.   
 
Samtalsintervjuer 
G. Tidigare yrkesverksam som bokbussbibliotikarie. 
H. Utbildad maskiningenjör och även arbetat som gymnasielärare. 
I. Varit yrkesverksam hela sitt liv inom barn och omsorg.  
J. Yrkesverksam kemist. 
K. Tidigare journalist/informationschef. 
L. Arbetat som undersköterska. 
M. Varit yrkesverksam på Försäkringskassan. 
N. Arbetat på Försäkringskassan i hela sitt yrkesverksamma liv.  
O. Utbildad optiker och varit egenföretagare. 
P. Tidigare yrkesverksam som personalchef.   
Q. Arbetat som länsantikvarie.  
 
4.1 Gruppintervjun 
Resultat 
Av de respondenterna som uttalar sig i gruppintervjun säger sig alla ta del av ekonominyheter. 
Det är enbart en som svarar på att han/hon har ett intresse för ekonominyheter. En respondent 
säger att han/hon inte vill uttala sig om krav för att denne kan för lite. Samtliga respondenter 
får se en sändning. När vi frågar om vad de tycker om sändningen så benämns den som 
“tydlig och bra information” och att det är en information som avsändarna har en skyldighet 
att förmedla till allmänheten. Senare i intervjun så benämner de Tv4s sätt att rapportera på 
som proffsigt, med exakta uppgifter och att de som framför det är professionella. När vi frågar 
kring trovärdigheten får vi följande svar: 
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 Och sen, tycker ni sändningen känns trovärdig? 
C: Visst sjutton, förlitar man sig på att… 
E: Då säger jag som Tage Danielsson, att det sannolika eller det osannolika är sannolikt. 
C: Det är väldigt svårt att bedöma trovärdigheten. 
Är det svårt? 
C, E och A: Ja, det är det. 
C: Det är mycket svårt att bedöma trovärdigheten kan man nog ha med sig, tycker jag. Man 
får inte tro allt för mycket på det. Återigen är det beroende av vem som levererar nyheten. 
 
När vi därefter frågar om det finns någonting de reagerar på så finns det några respondenter 
som kommenterar SAAB-inslaget. En ifrågasätter varför SAAB inte fick använda Gripen-
märket, en annan säger att den “tänker på alla de stackars människor de drabbar” och en 
annan påpekar hur SAAB-inslaget var ett “glädjebudskap” som sedan byttes till en negativ 
nyhet. De andra respondenterna svarar inte på frågan om de reagerade på någonting utan 
uttrycker åsikter om situationen att se på ekonominyheter.  
 
E: “Det var lite mycket. Egentligen kan man inte ta in så här mycket.“  
B: “ Nej, jag slötittar på sådana här grejer (…) Jag engagerar mig väl inte riktigt som jag 
borde göra utan jag lyssnar, men som sagt, slötittar lite.  
C: “Jag kan hålla med dig (B) där att, jag tror alla här slötittar.” 
Ett lågmält “ja” hörs från flera i gruppintervjun. 
C: “Vi är nog alla slötittare och sen när man helt plötsligt får höra någonting som är mer 
spännande, då lyssnar man bättre. Därför att vi matas ju hela tiden, enormt mycket 
information, som man inte vet vad det leder till (…) Man blir lite mättad.”  
A: “Men det är ju som du säger, man kan inte ta in hur mycket information som helst.”  
Ett nej hörs från flera i gruppen.  
 
Vid frågan om respondenterna har svårt för att förstå någonting/ord i texten så svarar vissa 
respondenter, en säger att den slötittar och en annan observerar inte något svårt i sändningen. 
Därefter uppstår en tystnad och ingen annan har något att kommentera. Vi nämner därefter en 
studie där det uppdagades att vissa deltagare hade svårt för att förstå och ta in 
ekonominyheter. Då fortsätter diskussionen på följande vis: 
 
B: ”Ja, det är ju klart, det kan vi ju inte. Man tar inte in det som man kanske borde.”  
Många respondenter håller med genom att svara ”nej,nej.” 
B: “… och när det gäller då nationalekonomi och världsekonomi och sådana grejer, då är 
jag för okunnig för att kunna bedöma helt enkelt. Utan man lyssnar och ’jaja, det är nog 
så’… och så nästa sändning så är det något annat och då ’jaha, det är så’.” 
 
På frågan om nyhetsuppläsaren förväntar sig för mycket av tittarna så startar en diskussion om 
förståelsen och begripligheten av sändningen. En uttrycker sig inte få något användbart från 
nyheter om nationalekonomi.  
 
A: “Förlåt jag frågar, men när man ser den här världsekonomin … ni menar då, vad berör 
den mig som individ?” 
Ja. 
A: “Inte ett dugg egentligen, det gör den inte. För jag håller med dig, man är inte så 
engagerad i det, i världsekonomin.”  
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En respondent föreslår att det borde sändas ett program om nyheter som är lättförståeliga, och 
refererar till det tidigare programmet Klartext. Diskussionen fortsätter sedan kring mängden 
av nyheter som en tittare nås av. En respondent säger att mängden av information som når 
tittaren måste “smältas”, och att det påverkar engagemanget för nyheter.   
På frågan om sändningen hade kunnat göras på ett bättre eller enklare sätt så startar en 
diskussion respondenterna emellan om huruvida nyheterna överlag är konstruerade.  
 
Maja: Finns det något sätt de hade kunnat göra sändningen bättre eller enklare? 
A. Ja, jag är ju så naiv att jag tror att de som sitter däruppe i toppen kan det här med 
ekonomi, det är väl inga dunungar som sitter där (…) kanske även de kan göra fel… det gör 
vi ju alla. Visst, kommer man ibland på fel väg. 
B. Det är ju gissningar många gånger. 
A. Ja, men visst är det det. 
C. Men vi får ju bara höra det som de bygger upp (…) Både nyhetsprogram och 
ekonominyheter, vad de tycker att vi ska höra. Vi blir ju styrda, antingen blir vi styrda åt fel 
med våra tankegångar eller om det är rätt väg, det har ju vi väldigt svårt att bedöma förrän vi 
vet conclusion av alltihopa. Att så här blev det faktiskt, då först kan vi ju egentligen säga bu 
eller bä eller hålla med. 
A. Men vad säger ni, är inte ekonomi kvalificerade gissningar? 
B. Hehe nej, det är det inte… 
A. Nej, men om man lägger en budget vet ju inte jag utfallet men jag tror. Det är en 
kvalificerad gissning och inte bara jag själv utan att vi är en grupp… 
(…) 
B. Ja men ta bara en sådan sak som ränteutvecklingen. Det är ju ingen som kan säga att det 
blir si eller så, utan det är ju bara kvalificerade gissningar hela tiden. 
C. Man får ju också ta nyheter, både vanliga nyheter och ekonominyheter, med en nypa salt 
för det är beroende på vem som levererar nyheten. Om den som levererar den här nyheten 
jobbar på Handelsbanken eller om man är en ekonomidirektör i något företag, de har inte 
exakt samma information och ge. Det har de inte.  
A. Så menar du då att ekonomer är sin arbetsgivare? 
C. Lite grann. 
A. Ja, det kan jag nog hålla med om. 
C: Det tror jag, för ekonomi bygger ju på matematik och matematik är exakt. Så det borde 
aldrig vara några diskussioner om det. Det beror ju på vart man jobbar och vem som är ens 
arbetsgivare och så. Man är mitt uppe i karriärsstegen och då får man inte göra något fel. 
(…) 
C: Sedan är det producenten av varje bolag som väljer vad vi ska få se. 
F: Det är ju en tolkningsfråga att tolka budskapet man får av finansministern eller vem det nu 
är också som påverkar. 
A: Jo, det klart men får de inte ut manus maskinskrivna och sen... 
F: Jo, men jag menar ändå, man läser samma stycke, man ser samma sak … Och vi står på 
varsitt ställe och tittar på en trafikolycka till exempel. Eftersom jag varit polis. Så får man två 
helt olika versioner varifrån eller hur mycket man… 
A: Du menar hur man framför det? 
F: Ja, man vinklar det litegrann utifrån sin egen ståndpunkt. Det tror jag är ofrånkomligt. 
Gemensamt från alla: Mm ja, det klart. 
A: Det är ett skådespeleri då? 
F: Jo, men det var någon journalist som sa det härom dagen att jag valde mellan 
skådespelare och journalist. 
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Analys  
Under gruppintervjun sade alla utom en att de tog del av ekonominyheter från olika medier, 
både från tv, radio och press. Schröder (2003) säger att motivationen hos respondenten 
studeras i vilken relation som finns hos mottagaren för en medietext. I vår gruppintervju så är 
det enbart en som svarar på om ekonominyheter är intressant, varav denne svarar ja och även 
samma person som säger sig ha krav på hur ekonominyheterna ska vara. Detta kan kopplas till 
Schröder (2003) som argumenterar för att intresse är en av relationerna som skapar 
motivation hos mottagaren.  

Vissa respondenter uttrycker ett oengagemang för att titta på nyheter om världsekonomi,  
där en säger sig inte ha tillräckliga kunskaper och en annan att världsekonomin inte berör på 
personligt plan. Goddard m.fl. (1998) uppmärksammade i the Liverpool project att det var 
svårt för respondenterna att hitta det personliga intresset i de abstrakta nyheterna. Detta 
stämmer in på vår gruppintervju där samma respondent som säger att nationalekonomi är 
ointressant säger sig också slötitta på ekonominyheter, varav flera personer håller med när 
denne säger detta. Respondenterna pratar både om att de slötittar, de känner en mättnad och 
att de inte hinner sakna någonting, för att snart så kommer det nya nyheter. Detta kan kopplas 
till Goddard m.fl. (1998) som pekar på att ekonominyheternas sätt att rapportera på påverkade 
negativt på respondenternas engagemang. 

Diskussionen i gruppintervjun kommer att fokusera på konstruktionen av nyheter. Några  
benämner sändningen de såg som “tydlig”, med exakta uppgifter och ett bra sätt att informera 
på. Det här kan kopplas till Viscovi (2006) som menar att mottagaren får i ekonominyheter ta 
del av en nyhetsutformning som är tydlig. Mot sändningen respondenterna ser finns det 
därmed en sympatisk läsning eftersom de uttrycker sändningen med dessa egenskaper. Detta 
går i linje med vad Schröder m.fl. (2003) beskriver som en sympatisk läsning, att mottagaren 
inte ifrågasätter det som avsändaren säger. Detta är dock bara vissa respondenter som uttalar 
detta, och inte en gemensam åsikt från samtliga i intervjun. När det gäller trovärdigheten så är 
det flera som säger sig inte kunna bedöma den.  

Utan att vi ställer frågan om hur ekonominyheter eller nyheter är konstruerade överlag så 
kommer respondenterna in på den diskussionen av sig själva. Det går tydligt att utläsa ett 
skeptiskt förhållningssätt. Det är tydligt i gruppintervjun att flera respondenter som deltar i 
diskussionen på något sätt inte är säkra på vad som ligger bakom nyheterna, både gällande 
journalisterna och/eller de experter/talespersoner som ger information eller uttalar sig i 
ekonominyheter. Respondenterna nämner ekonomi som kvalificerade gissningar och uttrycker 
skepticismen i kommentarer som att man bör ta nyheter med en nypa salt, att de som uttalar 
sig har manusskrivna manus. En respondent kopplar även journalistik till skådespeleri. Detta 
kan kopplas till Schröder m.fl (2003) som säger att i ett skeptiskt förhållningssätt så uttrycker 
mottagaren ett tvivel och mottagarna är inte säkra på vad för motiv och syfte avsändaren har 
med det som förmedlas. Goddard m.fl. (1998) uppmärksammade också skepticism hos 
respondenterna i the Liverpool project, framförallt gentemot de makthavare som fick uttala 
sig.  
 Goddard m.fl (1998) hävdar att siffrorna som kommer upp i ekonominyheterna 
ifrågasätts, och ibland är det journalister som redogör för vad siffrorna betyder men att det de 
senare åren oftare är experter från bank- och finansvärlden. En del respondenter i vår 
gruppintervju intar ett skeptiskt förhållningssätt mot dessa experter som framträder i 
ekonominyheterna när de säger att det är en tolkningsfråga av vem som levererar nyheterna, 
att intervjupersonerna har manusskrivna meddelanden och att ekonomer som uttalar sig är 
uppe i karriärstegen och inte vill göra fel.  
 
4.2. Pensionärernas relation till sändningen 
Innan vi visar en sändning börjar intervjun med frågor kring pensionärernas relation till 
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ekonominyheter. Samtliga respondenter säger sig ta del av ekonominyheter, men intresset för 
och hur aktivt man gör det skiljer sig. En del av respondenterna säger sig aktivt ta del av 
ekonominyheter i sin vardag. De söker själva upp ekonominyheter i olika medier som 
exempelvis på webben och tidningar som exempel Dagens Industri, Privata Affärer, 
Börsveckan eller lyssnar på radio. Majoriteten av respondenterna uttrycker istället att de tar 
del av ekonominyheter som en del av det vanliga nyhetsflödet, i både press, tv och radio.  
 

Tittar du på ekonominyheter? 
“Nej, inte specifikt, det är ju om det är tillsammans med andra nyheter så tittar jag ju på 

det.” N, tidigare jobbat på Försäkringskassan. 
 
Det finns olika perspektiv när det kommer till respondenternas intresse för ekonominyheter. 
En respondent uttrycker ett ointresse för ämnet. 
 

Tycker du att det är intressant med ekonominyheter? 
“Inte så där särskilt. Men det är ju nått tvunget man måste hänga med i, för på 

samhällsutveckling om man så säger.” H, tidigare maskiningenjör. 
 
Resten av respondenterna svarar ja på frågan om intresse men säger att det är oftast beroende 
på vad för typ av ekonominyheter som tas upp. Här uppmärksammas tre anledningar till vad 
som gör ekonominyheter intressant. Den ena är kopplingen till samhällsekonomin för att ta 
del av hur samhället går utvecklingsmässigt, hur landet styrs och exempelvis hur budgeten 
sköts. 
 

“Jag tycker det är intressant, det är ju hur samhället ser ut. Men inte bara för mig som 
pensionär utan vad Sverige gör bra, det är ju våran ekonomi då. Det är ju lite kaos.” 

         L, tidigare undersköterska. 
 

Andra skälet till intresse beror på den personliga kopplingen i ekonominyheterna, vad 
respondenterna själva får utav ekonominyheten. Det uttrycks ett intresse att få veta om 
exempelvis pensioner, räntor och nya typer av skatter. 
 
 “Jag har aldrig varit speciellt ekonomiskt intresserad egentligen så mycket, utan visst i den 
mån det liksom påverkar ens vardag så är det ju intressant naturligtvis. (…) Är väl inte något 
vidare ekonomiskt lagd mer att jag vill ha ordning på min privatekonomi naturligtvis.” 

G, tidigare bokbussbibliotikarie. 
 

“Det är väl om man får ut vissa nya typer av skatter eller det kan vara andra typer av 
stimulans och då vidare så kan man undra ’vad har det för inverkan och så vidare…’. Och då 

kan det vara intressant.” J, yrkesverksam kemist. 
 

Flera respondenter uttrycker ett intresse för ekonominyheter på grund av deras 
yrkesbakgrund, då de har på ett eller annat sätt haft hand om ekonomi i sitt arbete och “vill se 
hur pengarna sköts”. Som exempelvis en respondent som säger sig tidigare haft eget företag 
och därmed har ett intresse.  

Tycker du att ekonominyheter är intressant? 
“Ja, det är ju naturligtvis eftersom jag själv varit beroende av det hela mitt yrkesverksamma 
liv, så vet jag ju liksom hur beroende man är av pengar. För verksamhet och pengar hänger 

ju ihop. Och i och med att jag har följt det så mycket i jobbet så hänger ju det med 
fortfarande att jag tar del av vad som händer.” I, tidigare arbetat inom barnomsorg. 
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Vissa respondenter uttalar sig om vad som krävs för att de ska ta del av ekonominyheter och 
då uttrycks olika svar på varför. En respondent säger sig inte kräva något eftersom det har 
blivit en vana och en annan säger sig inte ha tänkt på det. En respondent uttrycker att det 
måste vara förståeligt och begripligt. Andra talar om att de vill ha bra analyser eller att 
nyheterna ska visa vad de får för påverkan.  
 

”Framförallt bra analyser. Det är klart att de måste vara snabba med vissa typer av 
information av vissa företag. Då måste man vara snabba och det är dom också…” K. 

 
”Om jag ska ta initiativ till att titta och det inte bara faller på ska det ju antingen röra mig 

personligen eller så ska det vara någonting stort i världen som händer.” N. 
       
Efter att samtliga deltagare sett sändningarna så återkommer frågan om det finns intresse för 
den specifika sändningen de sett. Vissa respondenter som såg första sändningen påpekar ett 
ointresse för inslaget om den avlidne miljardären Maths O.Sundqvist. Båda har tidigare 
uttryckt att de tycker ekonominyheter är intressant om det finns en personlig koppling. 
 

“… En person som hade 
förlorat väldigt mycket pengar. Det berör inte mig då.” J. 

 
“Det var en nyhet kan man säga som inte var så hårresande för mig, för det är ändå såna 

pengar man ändå inte kan föreställa sig va.” G. 
 
Några andra respondenter säger att inslaget om Maths O.Sundqvist är intressant. Den ena 
eftersom det var “lite olika uppfattningar och skumt”, och den andra respondenten, som 
jobbar som revisor, för att han/hon tycker att det är intressant med finansskandaler. 
 

”Jo, det här roar mig storligen. Det här med finansskandaler tycker jag är roligt.” P. 
 
Av de respondenter som såg sändning tre så tycker majoriteten att det är intressant.  
 
”Det är ju det på något sätt när det gäller så stort företag, så påverkar det ju samhället. (…) 
Man är så van vid att det händer sådana här saker som jag sa. Det är ju en omstrukturering 
som sker hela tiden. Fast man för stunden kan fälla en tår kanske och på ett annat håll men 

på lång sikt så, det är så det fungerar i samhället.”  N. 
 
För de som såg fjärde sändningen så uttrycker majoriteten ett intresse för SAS-inslaget. 
Ett intresse över att få veta hur utvecklingen gick med flygbolaget och hur företaget planerade 
att lösa krisen som just uppstått. Det fanns också flera respondenter som påpekar ett intresse 
för SAS eftersom det har funnits med länge.  
 

Vilka inslag tilltalade dig? 
“Jo, det var ju det här med SAS. Det var ju väldigt intressant när de höll på, hur det skulle gå 

liksom (…) Det har ju funnits sen jag var liten, det är enormt stort alltså.” 
O, tidigare optiker och egenföretagare. 

 
Majoriteten av respondenterna anmärker på telegrammet om Ryan Air och kommenterar det 
som något de reagerade på.   
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”Jag trodde det var ett skämt men det kanske det inte är, vi får se.” I. 

Analys  
Schröder (2000) benämner motivationsbegreppet i receptionsstudien som väsentlig eftersom 
den påverkar engagemanget för att ta del av resten av en medietext. Schröder säger att här 
studeras kopplingen mellan mottagaren och medietexten i hur dess “relevans-relation” ser ut, 
om det finns ett intresse, identifikation, något nytt, en påminnelse och/eller en samhörighet 
hos mottagaren i/för texten. Det är inte enbart den enskilda medietexten, utan också 
mediekonsumtionen i stort (Schröder, 2000). 

Innan respondenterna ser sändningen uppmärksammas ett intresse för ekonominyheter  
hos alla respondenter utom en, ett intresse som påverkas av antingen att det finns en personlig 
koppling i nyheten, att de vill hänga med i de nationella nyheterna om hur samhället utvecklar 
sig eller att de har ett intresse på grund av tidigare yrkesbakgrund. Alla de tre skälen kan 
kopplas till Schröders (2000) olika typer av motivation. Den personliga kopplingen till att 
man eftersträvar identifikation i det som sägs, att det finns ett intresse för att följa med i den 
samhälleliga utvecklingen eller för att man tidigare har arbetat med ekonomi.  
De respondenter som uttrycker ett intresse för att hänga med i ekonomins utveckling på den 
samhälleliga nivån kan kopplas till det Bruhn Jensen (1986) kom fram till i sin 
receptionsstudie, där respondenternas största anledning till att ta del av ekonominyheter var 
för att “hänga med.”  

Goddard m.fl. (1998) uppmärksammade ett nekat intresse till ekonominyheter hos  
respondenterna i ekonominyheter. Det är inget vi kan påvisa i vår studie utan, som tidigare 
nämnt, är det beroende på vad för typ av ekonominyheter som tas upp. Alla utom en uttrycker 
ett intresse innan de ser sändningen. Goddard m.fl. (1998) säger att det nekade intresset gav 
svårighet för respondenterna i the Liverppol project att känna samhörighet med de nationella 
nyheterna. Detta uppmärksammas i vår studie hos de respondenter som säger sig ha intresse 
för ekonominyheter med personlig koppling. När de ser inslaget med Maths O. Sundqvist 
nekar de intresse för nyheten och uttrycker att de inte berörs eller känner en personlig 
koppling. Bruhn Jensen (1986) argumenterar för att motivationen saknades hos 
respondenterna i hans studie när inte nyheten kunde kopplas till respondenternas vardag och 
när nyheten var nationell. Detta påvisar ovanstående situation.  

Dock finns det ett flertal situationer där respondenterna i vår studie hittar ett intresse för 
en nyhet även om den inte kan kopplas till deras vardag. Både SAS-inslaget, Telia Sonera-
inslaget och inslaget med Maths O. Sundqvist är nationella nyheter men där majoriteten 
uttrycker ett intresse för inslagen. Av dessa så är det respondenter som är intresserade av 
ekonominyheter på grund av tidigare yrkesuppgifter inom ekonomi eller har intresse för 
ekonomi på samhällsnivå. Detta visar det som Goddard m.fl. (1998) hävdar, att intresset för 
de nationella nyheterna måste jobbas fram hos nyhetssändarna och tittarna själva.  

Samtliga respondenter har något att säga om inslaget/sändningen de ser. I vissa fall går  
det inte att påvisa om det finns ett intresse men då uttrycker respondenterna att de har tagit del 
av nyheten/nyheterna tidigare. Det finns alltså en hågkomst/påminnelse från något de 
hört/läst/sett vilket kan kopplas till Schröders (2003) begrepp på hur ”relevans-relationen” 
identifieras. Alla respondenter har någon slags relation till inslaget, genom antingen intresse 
och/eller hågkomst till något de läst tidigare. 

 
”Det är en så stor sak och SAS har ju alltid varit med i ens tankar” I. 

 
Det är inte enbart det generella intresset som avgör när de ser sändningen, utan det specifika 
intresset för den enskilda nyheten och om den skapar identifikation, intresse eller 
hågkomst/påminnelse hos respondenten. 
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4.3 Pensionärernas uppfattning om sändningens förståelse och begriplighet   
Det är irrelevant att redovisa respondenternas citat för varje enskild sändning när det kommer 
till vad de uttrycker sig förstå och begripa, eftersom det inte är syftet med denna 
frågeställning.  
 
Flera av respondenterna tycker att språket är tydligt och klart. Alla respondenter som får 
frågan om de förstår sändningen säger att de hänger med i sändningen. Följande citat är några 
av de vi fick på frågan: 

 
Var det något ord/någonting i sändningen du inte förstod? 

 
”Nej, det är oantastligt.” P, verksam revisor. 

 
 ”(…) Det var inget som jag tänkte att vad sjutton menar dem med det (…)”  

                                                                                         G, tidigare bokbussbibliotekarie. 
 
I slutet av intervjun får respondenterna kommentera ett påstående om att tidigare forskning 
och teorier hävdar att ekonominyheter kan vara svårt för publiken att förstå. Samtliga 
respondenter säger sig tro att vissa i allmänheten har svårt att förstå eller har ett ointresse och 
därför inte förstår av olika anledningar. Med undantag av en respondent som talar om en 
kunskap som krävs för att förstå ekonominyheterna Några av respondenterna saknar en bättre, 
djupare och mer ingående introduktion till nyheterna. Några kan förstå varför nyheterna är så 
snabba, att sändningarna har en viss tidsram att hålla sig inom. Nedan följer påståendet och de 
svar vi fick som kommentar på den.  
 
Nu när vi har börjat studera ekonominyheter så har vi läst om tidigare projekt som menar 

att det kan vara svårt för publiken att förstå och begripa ekonominyheter, för att man 
fokuserar på det generella istället för det specifika. Vad tänker du om det? 

 
”Man har för lite kunskap egentligen för att hänga med där. Det tycker jag, jag talar för mig 

själv.” H, tidigare maskiningenjör.  
 
”Många tänker nog, vad ska jag bry mig för? Jag har ju mina problem.” P, verksam revisor. 
 
”Ja, de som inte lyssnar på det struntar i det.” I, arbetat inom barn och omsorg. 
 
I följande citat uttrycker respondenterna om hur förståeligt och begripligt ekonominyheter är.  

 
(…) Jag tycker ändå man gör det för den allmänna publiken skull så folk begriper.”                                                                           

N, tidigare jobbat på Försäkringskassan. 
 

”Jag har träffat på alldeles för många människor som inte uppfattar eller förstår det.”  
                                                                                              Q, tidigare ekonom/personalchef. 

 
”I ekonomi så finns det ju saker man måste vara jädrigt högutbildad för att begripa 

naturligtvis.”  N. 
 

”(…) men jag kommer inte ihåg allt de sa. Så är det ju, när det inte är så vansinnigt 
intressant. (…)” O, tidigare optiker.                                                                                             
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Respondenten med citat här nedan tror även att publiken måste ha viss kunskap om en del 
begrepp, att till exempel veta vad en marktjänst är för att ha en uppfattning om vad 
nyhetsuppläsaren/ reportern/ intervjupersonen talar om. Respondenten kommenterar 
ovanstående påstående med att ekonominyheter kan vara svårt att förstå, och får då 
följdfrågan om det är svårare att förstå ekonominyheter än vanliga nyheter. 
 

”Ja det tror jag, för man måste ha vissa kunskaper för att kunna förstå ekonominyheter.” I. 
 
Sammantaget så finns det också en eller flera respondenter som ser varje sändning som inte 
kommer ihåg vissa delar från inslagen. En respondent (se ovanstående citat) säger sig inte 
komma ihåg allt, en annan respondent minns inte namnet på företaget All Bright och några 
respondenter kallar Maths O.Sundqvist för något annat. En respondent kommer inte på 
Panaxia-inslaget och en annan blandar ihop ränterabatten med en sparränta. Följande 
respondent svarar på frågan om vad inslaget med den europeiska centralbanken gav denne. 
 

”Nej, jag tog bara till mig det de sa. Att de inte skulle sänka räntan, eller vad det var. Utan 
det skulle bara sänkas lite och inte så mycket, tror jag det var. O. 

I: Ja, de lämnade den oförändrad. 
 

”Jag kommer inte ihåg om det var konkur… nej, det var nog Vdn som talade.” J. 
I: Konkursförvaltaren. 

 
”Det är någonting där som jag har glömt bort, som de pratade om, det var kvinnorna, 

Sundberg och så var det någonting mer… jag har glömt det ju. Var det räntor eller vad var 
det?” M. 

I: Panaxia var det också. 
 
”… Alltså, jag har 2,16 procent i ränta, sparräntan, och det tycker, det är ju… efter vad han 

sa här nu så.” 
Det var ränterabatten. 

(…) 
”Så där har jag inte hängt med riktigt men det är… njaa, nej, där var jag inte med riktigt. 

Men jag pratade om sparräntan.” H. 
 
Analys 
I förståelsebegreppet studerar man hur respondenterna förstår och tolkar texten (Schröder, 
2003). Sammantaget svarar alla respondenter att det inte finns något eller något ord i 
sändningen som är svårt att förstå. Utifrån den sändning respektive respondent ser säger de 
sig förstå allting, på det sätt de tolkar texten. Det finns en respondent som uttrycker ett 
ointresse på den specifika frågan.  
När vi säger att det finns tidigare forskning som pekar på att ekonomijournalistik kan vara 
svårt att förstå på grund av sättet det konstrueras så är det en respondent som anser att 
ekonominyheter kan vara svårbegripligt överlag.  

 
”Man har för lite kunskap egentligen för att hänga med där. Det tycker jag, jag talar för mig 

själv.” H, tidigare jobbat som maskiningenjör. 
                                                                        
Bruhn Jensen (1986) hävdar att ekonominyheter kan bli svårbegripligt för tittaren på grund av 
det sätt som det konstrueras på och Goddard m.fl. (1998) säger att de abstrakta delarna i 
ekonomisändningen var svårbegripligt för även de mest välutbildade personerna i the 
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Liverpool project. Lindoff och Mårtensson (1986) går i samma linje och att det symboliska 
sätt ekonominyheterna rapporteras på gör det svårbegripligt för publiken, som egentligen vet 
hur det fungerar konkret i verkligheten. Våra respondenter uttrycker inte att det finns något i 
sändningen som var svårförståeligt men samtliga håller med om att ekonominyheter överlag 
kan vara svårt att förstås för vissa personer.  

Flera respondenter uttrycker på olika sätt hur de blandar ihop och/eller glömmer detaljer 
eller hela inslag i sändningen. Detta kan kopplas till Goddard m.fl. (1998) som säger att deras 
respondenter förstår kärnan i det som rapporteras men inte i detalj. Det är inte förrän vi ställer 
en fråga kring de olika inslagen som det uppdagas att vissa detaljer och/eller hela inslag 
glömts bort. Viscovi (2006:256) reflekterar kring liknande i sin avhandling och säger att 
publiken får ta del av nyheter som är svårt att förstå i detalj men som ”trots det ytterst är 
tydligt”.  

Höijer och Findahl (1984) talar om missuppfattningar, där tittarna blandar samman 
inslag, gör övergeneraliseringar eller lägger själv till ”hur det brukar vara”. Detta kan kopplas 
till ovanstående citat, där en respondent missförstår ränterabatten och ifrågasätter därmed 
procentantalet eftersom han/hon tror att inslaget handlar om sparräntan. Andra respondenter 
blandar samman detaljer och framförallt Maths O.Sundqvist som benämns med namn som 
Sundberg och Hagberg. Detta kan i vissa fall kopplas till det psykologiska avståndet, att 
nyheter lättare kan uppfattas och förstås om det har koppling till läsarens vardag (Höijer och 
Findahl, 1984). Både inslagen med Maths O. Sundqvist, Panaxia och den centrala riksbanken 
är exempel på inslag som missförstods/glömdes bort och som kan bero på att det är nyheter 
utan direkt personlig koppling till läsarens vardag. 
 
4.4 Pensionärernas uppfattning om sändningens konstruktion  
I detta avsnitt så är det relevant att analysera sändningarna var för sig. Detta för att enklare 
kunna se skillnader då vi talar om de olika delelementen som bilder, programledare, 
intervjupersoner och börsgrafiken. Det finns en bifogad bilaga med vad sändningarna exakt 
innehåller med en utförlig sändningsanalys. Där förklaras hur sändningarna är uppbyggda, 
beskrivningar av bilder och vilka intervjupersoner som förekommer.  
 
4.4.1 Pensionärernas uppfattning om bilderna 
Sändning 2 
Samtliga respondenter har inget negativt att anmärka på bilderna. En respondent nämner 
bilderna som bra och informativa, att de är “verkligheten” och att bilderna får dem att inte 
tappa fokus. En nämner bilderna som logiska i sitt sammanhang och en annan som miljöbilder 
i uttrycket “man har en känsla av att de ger.” 
 
Sändning 3  
Samtliga respondenter har inte heller här något negativt att anmärka kring bilderna. Hälften av 
respondenterna kommenterar bildsekvensen i Telia-inslaget i två olika uppfattningar. 
 

Vad tyckte du om bilderna de har valt till inslagen? 
”Ja, här reagerar jag för bilderna… för jag tyckte en bild de hade, det där kala trädet som 

var kapat, kunde jag inte förstå varför det var där. (…) Det kanske symboliserade nått, jag vet 
inte. Det fattade inte jag i så fall.” 

                                                                                       Q, tidigare ekonom och personalchef. 
 

”Du hörde kanske jag nämnde det när jag såg bilden. Och det var det där trädet som de 
visade, avsågade grenar. (…) Och det var ju alltså väldigt fiffigt tänkt. Så de gjorde med 

Telia Sonera där. Plocka bort lite grenar här och där.” 
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N, tidigare jobbat på försäkringskassan. 
 
En respondent kommenterar bilderna som att “de stör inte” och hälften av respondenterna 
benämner bilderna som snabba och att “de fladdrar förbi.”  
 
Sändning 4 
Här uttalar sig tre av respondenterna om bilderna. En av respondenterna benämner det som 
bra med bilder på flygplan och de andra anmärker på valet av SAS-flygplan i inslagen. 

 
“Man behöver ju inte ha såna bilder kanske. Jag menar, har man varit ute och flygit och så 
vidare så har man ju sett de där flygplanen innan ju, så det tycker jag väl kanske inte att de 
behöver lägga in. Utan då kan de väl ta den tiden som nyhetstiden är och lägga den mer på 

informationen.” L, tidigare undersköterska. 
 

”Man tar alltså bilder vid ett flygplan när man pratar om SAS. (…) Det är egentligen en 
väldigt enkel illustration till frågan när det är ekonominyheter. Jag kan inte riktigt säga vad 

man skulle ta istället, men interiör från tillverkningen eller, ah, jag vet inte. (…) En bild ifrån 
hur ett typiskt SAS-plan ser ut, är de slitna eller vad är det som är fel.” R, tidigare 

länsantikvarie. 
 
Analys 
Här studerar vi frågeställningen kring hur pensionärerna tänker och tycker kring det sätt som 
sändningen är konstruerad, och i detta avsnitt med fokus på uppfattningen av bilderna.  
Med konstruktionsmedvetenhet pekar Schröder (2003) på det sätt mottagarna själva kan 
bedöma mediets estetiska form, hur den är uppbyggd och hur medierna gör för att koda ett 
visst program.  

I rapporteringen av ekonominyheter så använder man sig av andrahandsbilder,  
exempelvis en storgata för att illustrera konsumtion och arbetsförmedling när man pratar om 
arbetslöshetssiffror. Bilderna fungerar tematiskt till det som förmedlas och ett komplement till 
det som sägs (Goddard, m.fl. 1998). 

Sammantaget för alla sändningar så är reaktionen från de flesta respondenter inte negativ  
när de får frågan om bildernas roll. De anser att bilderna är logiska, informativa, befogade och 
anmärker inte på något speciellt. Majoriteten reflekterar också över sin åsikt, och är därmed 
konstruktionsmedvetna över hur bilderna valts ut för sändningen.  
Några respondenter är kritiska till valet av bilder i Telia-inslaget. I detta inslag finns en 
bildsekvens med ett träd där grenar sågas av. En av respondenterna ser detta som “fiffigt 
tänkt” medan en annan respondent kommenterar den som oförståelig, och förstår inte varför 
den finns med. I sändning fyra så är det några respondenter som anmärker på användandet av 
bilder på SAS-plan. Även några respondenter är kritiska gentemot dessa och uttrycker att 
planen har de sett innan och att det är ”en enkel illustration till frågan när det är 
ekonominyheter”. 
 
4.4.2 Pensionärernas uppfattning om programledaren (nyhetsankaren) 
I denna del av analysen är det relevant vilken sändning respondenterna har sett eftersom 
programledarna är olika för olika sändningar. Under intervjuns gång så har vi syftat på 
nyhetsankaren när vi frågat kring programledaren och detta har framgått hos respondenterna.  
 
Sändning 2 
Samtliga respondenter har ingen kritik gentemot programledaren. De kommenterar 
programledaren och reportern som “de gjorde väl sitt jobb”, neutral, anonym, att de inte 
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utmärkte sig och hade “bra röst”. En respondent lägger märke till att reportern är på den plats 
där nyheten är ifrån. 
 
Sändning 3 
Majoriteten av respondenterna reflekterar inte fördjupande över programledarens eller 
reporterns roll. Så här svarar följande respondent om programledaren och reporterns roll.  

 
 

“Det var inget jag reagerade på. Utan det var väl i så fall själva inslaget och vad det 
innehöll”. Q, tidigare ekonom/personalchef. 

 
Hälften av respondenterna ifrågasätter om de som publik ska kunna kommentera 
programledarens roll. 

 
“Vilka svåra frågor du har (…) Ska jag ha synpunkter på det? Det undrar jag om jag har. 

(…) Jag som är lekman jag är ju inte expert på något vis. Ja, det tyckte jag var bra.” 
                                                                                                       H, tidigare maskiningenjör. 

 
“Man är ju så van vid att det är precis de rollerna de alltid har. De gjorde vad man brukar 

göra. De sitter och annonserar ut en sak och sen lämnar de över till nån reporter som 
fördjupar sig i frågan. Som vanlig man… om man är journalist då kan man ju sitta och titta 

på sånt där. (…) Men om man inte är det, då är man så van, man vet hur det brukar gå till då. 
När det inte avviker så mycket från det då reagerar man inte.”                                                      

                                                                          N, har tidigare jobbat på Försäkringskassan. 
 
En av respondenterna har tidigare utbildning och yrkeserfarenhet i journalistik och 
kommenterar programledarens roll som “någon som håller ihop programmet”, “större 
flexibilitet” och att programledarens roll ger ”en tanke bakom det hela”.  
 
Sändning 4 
Ingen respondent kritiserar programledaren. En säger sig inte ha några synpunkter och tycker 
att de är duktiga. Resterande respondenter uttrycker programledaren som bra.  
 

“Ja, gjorde ett så där lite svalt och neutralt intryck och det ska man nog vara som 
nyhetsuppläsare.” R, tidigare länsantikvarie. 

 
Analys 
Ingen respondent har något att kritisera när det kommer till programledarens och i vissa fall 
reporterns roll, utan reflekterar mer eller mindre och betonar de som bra. Det finns en 
konstruktionsmedvetenhet i vissa fall då respondenterna reflekterar kring och betonar 
programledaren med olika egenskaper. De flesta av respondenterna tycker att de har ett 
professionellt förhållningssätt och var tydliga. Några respondenter kommenterar 
programledarens roll som neutral, att de inte utmärkte sig, är anonyma och betonar att det är 
den rollen de bör ha. Detta kan kopplas till Bruhn Jensens (1986) studie där respondenterna 
inte heller kritiserade nyhetsankarens roll, utan gav denne egenskaper som trovärdig och 
kunnig.  
 En respondent, som har tidigare erfarenhet som journalist, uttrycker att programledaren 
“håller ihop” sändningen, och ger “rollen bakom det hela”. Detta kan kopplas till Goddard 
m.fl. (1998) som menar att nyhetsankaren sätter nyheterna i sitt större sammanhang med 
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koppling till nyhetsvärdet och Bruhn Jensens studie (1986) där respondenterna uttryckte att 
nyhetsankaren markerade gränsen mellan nyheterna.  
En av respondenterna i vår studie lade märke till att reportern var på den plats nyheten 
rapporterades ifrån. Detta säger Goddard, m.fl. (1998) är en av anledningarna till hur man 
både kan koda av en reporter och att det är en ekonominyhetssändning.  
 
4.4.3 Pensionärernas uppfattning om intervjupersonerna  
Även i denna del är det relevant att analysera alla sändningar för sig då inte alla respondenter 
fått se samma sändning och uttalar sig om samma intervjupersoner. 
 
Sändning 2  
Hälften av respondenterna nämner valet av intervjupersoner som “en bra balans” och “att 
man får höra flera sidor”. En annan respondent uttrycker “det är ju inte så konstigt” med 
syfte på Maths O.Sundqvists vän som får uttala sig. Följande respondent utvecklar sitt svar 
om varför han/hon är positiv till valet av intervjupersoner. 
 

”Ja, det var ju två motpoler. Dels var det Bo Lundgren som sitter för Riksgälden, han är ju 
rätt part och sen så var det en finansman, så det var ju två rätta parter. Riksgälden plus 
finansman, så det var ju två motpoler. Finansmannen försvarar finansmarknaden och Bo 

Lundgren Riksgälden.” O, revisor. 
 
Sändning 3 
I denna sändning så anser majoriteten av respondenterna att Tv4s nyhetsteam har gjort rätt vid 
val av intervjupersoner. Vissa av dem utvecklar svaren: 
 
”… när jag tänkte på Telia Sonera. Det var ju högste chefen, det var fackmänniska… det var 
väl helt okej tycker jag. (…) Och sen hade vi det där med experter igen, när det gäller räntan. 

(…) Jag vet inte vad man skulle välja annars.”  
                                                                          N, har tidigare jobbat på Försäkringskassan. 

 
Tycker du att det är rätt intervjupersoner till de här båda inslagen? 

”Ja, det tycker jag att det är. Men det första inslaget om TeliaSonera är… det var ju precis i 
början av processen. Ledningen hade precis annonserat det här och facket är de som är bäst 

informerade. Då är det inte riktigt meningsfullt att gå ut och fråga den enskilde, då får de 
bara; vi vet ingenting, vi är bara oroliga.” K, tidigare journalist/informationschef. 

 
Och andra inslaget med ränterabatten, då hade vi ju sparekonomen där… 

”Ja, jag har ju inga kommentarer om hans insats (…) det är väl rimligt tycker jag. Man 
kunde ju haft några som provat (…).” K. 

 
Den fjärde respondenten säger ingenting om valet av intervjupersoner utan kritiserar istället 
formen som intervjun ter sig i.  
 

“Det är som jag säger, det är så snabbt. (…) Man lyssnar mer på vad de säger än att se på 
personen som sådan va. (…) För ibland så brukar jag titta: ’vem var nu det?’, så att texten 
verkligen kommer med där så att man får ett ansikte på den som pratar. Men de tar ju bort 

den efter tio sekunder.” Q, tidigare ekonom och personalchef. 
                                                 

Sändning 4 
En respondent vill inte uttala sig i frågan.  
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“Ja, det har jag svårt att uttala mig om”. I. 

 
Hälften av respondenterna säger att det är rätt val av intervjupersoner. 
 

Tycker du att de har valt rätt intervjupersoner till de här inslagen? 
”Så vitt jag kan bedöma ja. Hade man intervjuat till exempel VD på SAS hade man ju fått en 

annan, vad ska jag säga, förklaring till SAS svårigheter. Nu var det här en någorlunda 
objektiv analytiker.” R, tidigare länsantikvarie.                                                                          

 
Den fjärde respondenten svarar inte på frågan om det är rätt val utan menar att 
intervjupersonerna inte tillför någonting: 

 
“… för dem har ju oftast ett manuskript. De säger ju bara vad de får säga.” L. 

 
Analys 
I frågan kring val av intervjupersoner är reflektionen och det kritiska tänkandet högre än 
tidigare konstruktionsaspekter. Majoriteten av respondenterna i vår studie säger att det är rätt 
val av intervjupersoner, men reflektionen kring frågan är högre och svaren mer utvecklande.  
Av de som säger att det är rätt val så finns det en medvetenhet i varför det är rätt val. 
Konstruktionsmedvetenheten uppfattas som större och mer omfattad än vid tidigare 
delelement vilket kopplas till Schröders (2003) definition av begreppet, att publiken är 
medspelare i texten och reflekterar till de val journalisterna har gjort i konstruktionen av 
sändningen. 
Goddard m.fl. (1998) pekar på att det i ekonominyhetssändningar ofta är experter, politiker 
och medborgare med koppling till nyheterna som uttalar sig och nyheterna använder sig allt 
mer av talespersoner från bank- och finansvärlden. Många av respondenterna i vår studie är 
medvetna i sina citat om att det är mestadels experter som uttalar sig och reflekterar kring om 
detta är befogat. 

Vissa respondenter reflekterar också kring vad som är mindre bra med  
intervjusituationen. En respondent i sändning tre tycker att Tv4 borde ha lagt till någon person 
i inslaget som provat att sänka ränterabatten, en kritiserar intervjuformen som för snabb, en 
vill inte uttala sig i frågan och en anser inte att intervjupersonerna tillför någonting och tror att 
de innehar ett manuskript.  
 
4.4.4 Pensionärernas uppfattning om börsgrafiken  
Vid frågan om våra respondenter la märke till något i börsgrafiken var utslaget kritiskt. 
Samtliga respondenter lägger märke till börsgrafiken men vissa lägger inte energi på att följa 
den av olika anledningar. Vi har kunnat se tre olika skeenden av konstruktionsmedvetenhet; 
de som irriterar sig på börsgrafiken, de som anser att det är bra och de som inte säger sig 
kunna hålla isär nyheter från börsgrafiken. En av respondenterna tycker det är intressant men 
reflekterar över hur det rapporteras och tycker att sättet ekonominyheterna gör det på inte 
säger så mycket.  

 
”Om man pratar om plus minus 0,1 … det säger inte så väldigt mycket.”             

                                                                                                                        J, tidigare kemist. 
 
En del av respondenterna säger sig inte kunna hålla isär börsgrafiken från inslagen och att det 
är svårt att göra två saker samtidigt.  
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”Ja, för då försöker man lyssna på det de säger och ska man ändå läsa det som står där och 
ta till sig att… så tycker jag det är svårt.” 

                                                                                       Q, tidigare ekonom och personalchef. 
 
En av respondenterna tycker att grafiken enbart stör men med sin tidigare bakgrund som 
journalist kan han/hon förstå anledningen till börsgrafiken. 
 
”Man vill säkert skapa en större puls i nyhetssändningen men frågan är om man inte skjuter 

sig själv i foten alltså när det gäller grafiken. Den har ju ingenting att göra med själva 
inslaget utan ligger där bara som någon slags bakgrundsmusik. Men störande.” 

                                                                            K, tidigare journalist/informationschef. 
 
En del följer börsgrafiken för att se olika aktievärden eftersom en del av respondenterna har 
aktier. Några respondenter tittar på det men reflekterar inte över konstruktionen eller om den 
bör ändras. Majoriteten av respondenterna säger att de kan klara av att följa börsgrafiken i 
ekonominyhetssändningar och en respondent säger att det är på grund av att det är mer 
stillsamma intervjuer i jämförelse med sportsändningar som har mer rörliga bilder. Dessa 
respondenter menar att börsgrafiken inte behöver förändras. En av respondenterna tycker 
börsgrafiken är användbar för att man får reda saker som man inte får reda på i sändningen 
medan en annan respondent påpekar dålig effekt av användbarheten i börsgrafiken.      
 
”Jag förstår ju de som snurrar runt med de där, de vill att det ska ha någon effekt på folk. Det 

är klart det ska. Men inte på mig säger jag då.” 
                                                                           N, har tidigare jobbat på försäkringskassan. 
 
Analys  
I detta avsnitt sa alla respondenter att de lade märke till börsgrafiken. 
Konstruktionsmedvetenheten över hur de sedan väljer att tolka och använda informationen 
som finns där är olika. En del av respondenterna är intresserade av olika värden på 
börsmarknaden. Andra respondenter irriterar sig på grafiken och tycker att den stör 
sändningen. En respondent talar om en effekt som börsgrafiken vill få fram utan att lyckas. 
De flesta av respondenterna uttrycker att de lade märke till börsgrafiken utan att ta till sig 
innehållet.  
 
4.4.5 Pensionärernas uppfattning om hela sändningens konstruktion 
Här går vi in på vad respondenterna säger om sändningens konstruktion i sin helhet. Hälften 
av respondenterna uttrycker att de saknar ytterligare bakgrundsinformation i inslaget/inslagen 
de ser, och det gäller en eller flera respondenter som ser respektive sändning. Några av 
respondenterna som tycker detta säger också att nyheterna är för snabba.  
 
“Betyder det att han kastas i ruin eller var det att han inte kunde köpa hundra villor till? Jag 

menar, hur pass allvarligt var det mer än att han inte får rulla sig i lika mycket pengar?” 
G, tidigare bokbussbibliotikarie. 

 
“… det är att man kanske ska ta ett litet bredare grepp på det här (…) Då kan man se bättre 

vad det är för nyheter, vad de kommer in i för sammanhang och så vidare.” 
J, yrkesverksam kemist. 

 
“Det var som en västanfläkt ungefär det här. Nu fick man reda på det här, sen allt 

runtomkring, det vet man inget om.“ Q, tidigare ekonom/personalchef. 
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”Jag är nog mer intresserad av ekonomi än vad det här kan ge. Om jag bara såg en sån här 
sändning varje dag så skulle jag nog inte tycka att jag kände mig informerad. (…) Nej, det 

räcker ju knappt till ett snack runt kaffebordet på jobbet kan jag tänka mig.” 
R, tidigare länsantikvarie. 

 
Av de respondenter som inte har den kritiken så finns det flera som anser sig ha svårt för att 
bedöma om sändningen kunde ha gjorts annorlunda.  
 

”Nej, nej, nej, nej. Nej så där kritisk, eller så där insatt och kunnig är jag inte. Jag har inte 
tillräckliga kunskaper helt enkelt.” H, tidigare maskiningenjör. 

 
“Nej det du… det har jag väldigt svårt för att bedöma faktiskt. Jag vet inte, jag tycker det 

är… vill man se sånt där så tycker jag det är fint upplägg och alltihopa va.(…)” 
   O, tidigare optiker/egenföretagare. 

 
Av de andra respondenterna så är det några som tycker att sändningen är bra gjord, där vissa 
reflekterar kring varför den är bra.  
 

“Nej, det här är ju inget faktaprogram. Det här var ju ett utdrag ur Aktuellt, och då måste 
man göra det lättillgängligt för alla människor. Så man kan inte gå in i balansräkningar och 

resultaträkningar utan det är väl att göra det lättfattligt. Och det fick man ju.” 
P, yrkesverksam revisor/jurist. 

 
Respondenten P har fått påpekat och är medveten om att det är en Tv4-sändning, både innan 
och efter det här citatet sägs.  
 
Analys 
Schröder (2000) säger att begreppet konstruktionsmedvetenhet studerar hur respondenterna 
bedömer ett mediums estetiska form. Majoriteten av respondenterna i vår studie har en 
konstruktionsmedvetenhet och reflekterar kring sändningens form i utvecklande svar. Dock 
finns det ett antal personer som inte säger sig kunna bedöma om sändningen kunde ha gjorts 
annorlunda. Hälften av respondenterna önskar mer bakgrund. De saknar en kausalitet i 
nyheterna och vad det är som påverkar vad. Detta kan kopplas till Höijer och Findahl (1984) 
som säger att bakgrundsinformation ger möjlighet för publiken att uppfatta texten som en 
helhet och undviker att de får den sneda minnesbilden, att man bara vet det grundläggande, 
det vill säga vad, var, vilka utan att förstå bakgrunden till varför. 
 
4.6 Pensionärernas attityd gentemot sändningens innehåll 
I den här delen av analysen är det inte heller relevant att hålla isär de olika sändningarna för 
utfallet av resultatet. Majoriteten av respondenterna kommenterar sändningen som trovärdig 
när frågan kommer. En respondent nämner sändningen som neutral och “med tillräcklig med 
fakta”. När vi ber respondenterna att peka på vad det är som gör sändningen trovärdig är 
reflektionerna kring varför olika hos alla respondenterna.   
 

“Jag är väl så blåögd och lit på, tror på vad de säger.” 
                                                                              I, har tidigare jobbat inom barnomsorgen. 

 
“Ja, ja det tror jag väl. Jag tror inte de har någon dold agenda med det eller så.”  

                                                                                              G, tidigare bokbussbibliotekarie. 
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”Ja, det låter åtminstone trovärdigt. (…) Jag tror inte att de skulle gå ut och tala om att 2000 
pers skulle få gå från TeliaSonera, det tror jag aldrig de skulle göra. Och jag tror inte att de 

skulle ta upp det där om banräntorna heller om det inte var så att det var möjligt.”  
                                                                                       Q, tidigare ekonom och personalchef. 

 
“Jo, men det är seriöst. (…) Intervjuer och research. Så att med min kunskap så tror jag att 

de gör vad de kan för att få fram sanningen i reportage.”  
                                                                          M, har tidigare jobbat på försäkringskassan. 
 
Senare i intervjun anser respondenten att sändningen både känns kritisk och okritisk. 

 
“Ja, både och. Ibland kanske de är lite snälla. Ibland blir det riktig journalistik också. (…) 

Ja, man kanske inte följer upp och slutar lite innan. Tiden är ju begränsad också.” M. 
 
En respondent säger att anledningen till att rapporteringen verkar kritisk och trovärdig är på 
grund av att intervjuerna känns balanserade. Senare i intervjuerna säger flera respondenter att 
sändningen är kritisk. En säger att journalisterna menar att banken tjänar för mycket pengar, 
och en respondent kommenterar det som “en balansgång för journalisterna.” En annan för att 
man har läst om sändningens nyheter i andra medier. En annan respondent säger att 
sändningen är trovärdig men påpekar en skepticism i ekonominyheter överlag. 
 
“… det är ju människor som de intervjuar som anser sig vara experter, så förstår man då att 

det finns ju många olika sidor av samma sak (…) Och då är det inte alltid man vet, är det 
verkligen den riktiga sanningen som kommer fram här? “ 

                                                                       N, har tidigare jobbat på försäkringskassan. 
 

I frågan om sändningen är okritisk eller inte så säger han/hon att intervjuerna är bra gjorda 
men påpekar att journalister har en möjlighet att vinkla det de vill få fram och sättet de ställer 
sina frågor på. Dock menar respondenten nedan att journalisterna i sändningen denne fick se 
inte var speciellt kritiska. 
  
“Det var ju mer fakta de konstaterade, ställde raka frågor om det och fick dem svaren sen.”  

Q. 
Respondenten säger också att journalisterna borde spetsa till frågorna i intervjuer. En 
respondent säger att framförandet är proffsigt och en annan respondent kommenterar att man 
“inte har någon anledning att ifrågasätta det.” 

 
”Den är så knapp så det finns liksom inte så mycket att kritisera i det. (…) Den är kort ja, och 

ganska neutral.” R, tidigare länsantikvarie.                                                                       
 

I en annan fråga om rapporteringen är kritisk eller inte svarar samma respondent: 
 

“Ja, det var det konstiga tycker jag med den här sändningen. Man kunde möjligen höra en 
ironisk underton om det här förslaget med Ryan. Men det sas ju inte direkt, att det här måste 

ändå vara orimligt.” R. 
 

Ett av de tidigare citaten är ett exempel på den skepticism gentemot ekonominyheter som 
finns hos majoriteten av respondenterna. Man pratar då skeptiskt om ämnet 
ekonomijournalistik i stort, att man inte vet om medierna har belyst ämnet på ett allsidigt sätt, 
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om de sagt hela sanningen och att det hade varit bättre om journalisterna tryckt till lite 
hårdare.  
 
”Det ser man ju i nyheter ibland. Man ofta försöker förenkla nånting som egentligen inte är 
så enkelt. (…) Ja, man vill visa nånting med ett reportage eller nånting, och då tar man bara 

fram det som förstärker den hypotes man har och vad man vill säga.” J. 
 
En del av respondenterna är väldigt kritiska till trovärdigheten inom finansbranschen. 
 

”Då sa de att det var auktoriserade revisorer, godkända revisorer men jag kallar de för 
auktoriserade skojare, godkända skojare.” P. 

                                                                                                                                                    
”Jag har inte så stort förtroende för ämnet så att säga (…) jag vet ju inte om de har belyst det 
här på ett allsidigt sätt eller om de sagt hela sanningen eller om det är ett urval eller så. Det 

kan inte jag bedöma. (…) Betyder det att han kastas i ruin eller att han inte kunde köpa 
hundra villor till?” G. 

 
”… nej, jag vill inte ha med bankerna egentligen och göra.” Q. 

 
Respondenterna säger sig vara kritisk mot de experter och talespersoner som rör sig i 
finansbranschen och tycker även att journalisterna kan vara okritiska. 

 
”Ja det kan jag tycka ibland att de är lite flata, att de accepterar det resonemang som förs av 
ekonomerna och man spelar med så att säga va.” K, tidigare informationschef/ journalist. 

 
En respondent pratar kritiskt om regeringen och deras sätt att hantera pengar. 
 
”… och framförallt är det ju frågan om pensionerna då naturligtvis och hur orättvis vi tycker 
att beskattningen för dessa är. För det känner ni väl till att vi betalar ju så pass mycket. Och 
den här alliansregeringen som ni vet, de skosar liksom bara för de som är rika och har gott 

ställt och så vidare…” H, tidigare maskiningenjör. 
 
Analys 
När vi behandlar den här frågeställningen i intervjun så använder vi främst frågorna ”är 
sändningen trovärdig?” och ”är sändningen kritisk eller okritisk?”, men respondenterna svarar 
ibland på dessa vid andra frågor. 
Sammantaget när det kommer till attityd så är det ingen respondent som intar ett cyniskt 
förhållningssätt. Schröder m.fl. (2003) säger att mottagaren i en cynisk läning avvisar hela 
sättet som innehållet informeras på eller misstror en hel sändnings innehåll. Inga respondenter 
i vår studie avvisar hela innehållet men några ifrågasätter vissa delar i rapporteringen. Vi kan 
därmed urskilja både ett skeptiskt/tvivlande förhållningssätt och en sympatisk läsning hos 
respondenterna gentemot den sändning de ser. 
Majoriteten svarar att sändningen är trovärdig när frågan kommer. När vissa pratar om hur 
pass kritisk Tv4s rapportering är kan man urskilja ett skeptiskt förhållningssätt och här skiljer 
det sig i vissa fall om vad man sade om trovärdigheten. Bruhn Jensen (1986) argumenterar för 
två sätt att uppfatta nyheters trovärdighet. Respondenten kan veta att nyheterna är falska och 
därmed begränsa sitt förtroende. Det andra sättet är att de tenderar att tro på vad någon säger, 
det finns ett naturligt behov. I vår studie kan vi uppmärksamma dessa två typer av 
uppfattningar, majoriteten uttrycker sändningen som trovärdig men där några respondenter 
senare ifrågasätter om Tv4 genomfört en kritisk rapportering.  
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Goddard m.fl. (1998) säger att i deras receptionsstudie så togs informationen seriöst när  
deltagarna bedömde trovärdigheten i ekonominyheterna och liknande hävdar Bruhn Jensen 
(1986) där respondenterna uttrycker tv-nyheterna som trovärdiga och baserade på fakta. Detta 
tyder vårt resultat på då respondenterna bedömer Tv4s rapportering som trovärdig genom att 
kommentera den som är neutral, med tillräcklig med fakta, balanserad, ingen dold agenda, 
proffsig och seriös. Vissa säger att utifrån deras synsätt och kunskap så kan de inte ifrågasätta 
trovärdigheten. Några respondenter anser att Tv4 sköter sin rapportering som de borde, en 
annan vill inte bedöma rapporteringen men tycker sändningen känns trovärdig. Läsningen är 
sympatisk när det kommer till trovärdigheten i sändningen hos alla respondenter. Det kopplas 
till Schröder m.fl. (2003) som menar att publiken i en sympatisk läsning tror på det som 
avsändaren säger. Med avsändare i vårt resultat syftar vi på både Tv4s rapportering och de 
intervjupersoner som uttalar sig.  

Majoriteten av respondenterna intar ett skeptiskt förhållningsätt, vissa pratar om  
Tv4s rapportering men de flesta till ekonominyheter/nyheter överlag. Då är de är skeptiska till 
vad de ska tro om det som förmedlas. Detta kan kopplas till Schröder m.fl. (2003) som säger 
att i en sådan läsning så är publiken skeptiska till vad de ska tro om avsändarens motiv och 
syfte (Schröder m.fl. 2003). I vår studie så finns det två typer av avsändare som 
respondenterna är skeptiska emot. Den ena skepticismen som framträder är mot 
journalistikens och mediernas rapportering och den andra mot ekonomi som ämne, där 
respondenterna refererar till de talespersoner och experter som framträder i olika 
ekonomifrågor eller mot finansbranschen i stort. Goddard m.fl. (1998) upplevde också ett 
skeptiskt förhållningssätt hos respondenterna i the Liverpool project där vissa intog ett 
skeptiskt förhållningssätt gentemot regeringens makt eller mot ett motståndsparti som en 
partistödjare. I vår studie är det ett skeptiskt förhållningssätt gentemot experter och 
talespersoner i finansbranschen. En respondent är skeptisk till regeringens sätt att hantera 
pengar. 
 
”… och framförallt är det ju frågan om pensionerna då naturligtvis och hur orättvis vi tycker 
att beskattningen för dessa är. För det känner ni väl till att vi betalar ju så pass mycket. Och 
den här alliansregeringen som ni vet, de skosar liksom bara för de som är rika och har gott 

ställt och så vidare…” H, tidigare maskiningenjör. 
 

Goddard m.fl. (1998) hävdar att siffrorna som kommer upp i ekonominyheterna  
ifrågasätts. Ibland är det journalister som redogör för vad siffrorna betyder men att det de 
senare åren oftare är experter från bank- och finansvärlden. Det är flera respondenter i vår 
studie som intar ett skeptiskt förhållningssätt mot dessa experter som framträder i 
ekonominyheterna.  
 
4.7 Pensionärernas uttryck om användbarhet från sändningen 
Det finns olika svar hos respondenterna när vi frågar kring vad de får från nyheterna, vad de 
gav och/eller hur värdefulla eller användbara de är. För de som såg den andra sändningen så 
säger en respondent att inslaget om Panaxia var det som fastnade, och att inslaget om Maths 
O.Sundqvist inte berörde personligen. Detta är samma respondent som tidigare sagt att 
inslaget inte var intressant.  
 

“När banken gick omkull för att den hade vanskötts så var det tydligen en person som hade 
gjort enormt stora förluster. Det är ju en helt annan dimension man själv så att säga…” 

J, yrkesverksam kemist. 
 
En annan respondent säger också att inslaget om Maths O. Sundqvist inte är användbart 
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personligen. En annan tycker att inslagen i sändningen väcker lite tankar.  
 
“Lite tankar väcker det ju kanske, men man matas ju med det här varje dag. Så ofta är det väl 

bara att det flyger förbi.” M. 
 
Det finns enbart en respondent som konkret säger vad han/hon får utav nyheterna i andra 
sändningen. Till skillnad från ovanstående respondent så uttrycker han/hon inslaget om Maths 
O. Sundqvist som värdefullt.  
 

“Ja, att man ska granska säkerheten… Det är ofta man räknar fastigheter som säkerheter, 
sjunker de i pris är säkerheten inte så mycket värde. (…) Det är tufft inom finansvärlden när 
man blir stor (…) Man får ju tanken att det kanske inte är så lyckligt att vara stor finansman 

ändå, det har sitt pris.” P, revisor. 
 
När det gäller inslaget om Telia Sonera så är det ingen respondent som säger att det finns 
något användbart från det. En respondent uttrycker att det inte fanns något nytt, eftersom 
han/hon redan visste att Telia varslade anställda. Andra respondenter benämner att de fick “en 
alldaglig redovisning” och “information om Telia”. När det gäller inslaget om ränterabatten 
så är det flera som kommenterar det som bra information. Ingen menar att det direkt finns 
något användbart men att man vill veta informationen för att den kan komma till användning.  
 

”… man blir lite allmänbildad av det (…) Det är ju nån form av samhällsinformation kan 
man faktiskt säga.” N. 

 
” … man vet om man kommer i en diskussion tycker jag. Kan man säga ’har du försökt prata 

med din bank?’” Q. 
 
Liknande är det för de som ser sändning fyra. En uttrycker precis som ovan att nyheterna 
väcker tankar och uttrycker “att nu gäller det att följa med här”. En annan tycker att räntan  
är intressant, som svar på frågan. Hälften av respondenterna uttrycker inte en direkt 
användbarhet men att det kan komma att bli det. 
 

Fick du reda på någonting i dessa nyheterna som var värdefullt/användbart för dig? 
”Nej, nja, nej. Ja, skulle jag gett mig iväg på resa, då.” L, tidigare underköterska. 

 
”När det gäller husförsäljning (…) Och det klart att det kan vara bra att veta den dagen man 

ska sälja.” I, tidigare arbetat inom barnomsorg. 
 

4.5.2 Analys 
Schröder (2000) anser att oavsett vad vi pratar om i våra vardagliga samtal så blir de politiska 
samtal eftersom de inrättar det sociala politiska livet i samhället. Medierna blir här en 
väsentlig del för att ens kunna delta i de konversationerna.  

Det finns ingen respondent som uttrycker att det direkt finns något användbart i  
sändningen de ser. Men vissa respondenter säger att inslaget om ränterabatten är användbart 
för om man kommer i diskussioner om ämnet, vilket kan kopplas till ovanstående där 
Schröder (2000) säger att medierna ger information som blir väsentliga för vardagliga 
konversationer.  
Bruhn Jensen (1986) argumenterar för att ekonomijournalistikens fokus på det generella 
istället för det specifika kan skapa problem för tittarens beslut om den egna situationen. 
Båda inslagen om Maths O.Sundqvist och Telia Sonera är exempel där respondenterna inte 
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uttrycker något direkt användbart utan pratar mer om att de får en allmän information. Bruhn 
Jensen (1986) fann i sin receptionsstudie att respondenterna ansåg att andra personer skulle 
påverkas mer än dem, för att de inte reflekterade riktigt kring den informationen de fick. 
Respondenterna i vår studie reflekterar kring användbarhet när de får frågan. De pratar om att 
nyheterna väcker tankar och ger information, eller uttrycker en hypotetisk och/eller en möjlig 
kommande användbarhet från nyheterna i sändningen.  
 
4.7 Sammanfattning analys av samtliga intervjuer 
Samtliga pensionärer som uttalar sig i respektive intervjuer tittar på ekonominyheter och vissa 
tar del av innehållet även i andra medier. Några pensionärer uttalar sig inte om intresse, trots 
detta säger majoriteten av alla respondenter i studien ha ett intresse för ekonominyheter. 
Enbart en säger sig inte ha ett intresse i samtalsintervjun. Vi kan urskilja tre anledningar till 
varför man har ett intresse: 
- Man vill hänga med i samhällsutvecklingen. 
- Om nyheterna påverkar på personligt plan.  
- Man har tidigare mer eller mindre haft yrkesuppgifter som innefattat ekonomi.  

Alla pensionärer säger sig förstå och begripa allt som sägs i sändningen när vi frågar om 
det specifikt. Senare i intervjun kan de säga att de glömde vissa detaljer som namn och 
företag, missuppfattade inslag och glömde bort inslag som var med. Majoriteten av 
respondenter tror att grupper i samhället kan ha svårt för att förstå ekonominyheter av olika 
anledningar som bristande intresse, för lite kunskap och/eller för att det är svårt att förstå. 

Det finns en konstruktionsmedvetenhet hos pensionärerna men som varierar mellan de 
olika delelementen. Majoriteten är positiva till delelementen bilder, programledaren och 
intervjupersoner. När det gäller börsgrafiken finns det både positiv och negativ respons men 
där majoriteten inte reflekterar över börsgrafikens innehåll. Starkast 
konstruktionsmedvetenhet finns vid val av intervjupersoner där de reflekterar mer 
utvecklande till varför de är positiva respektive negativa. Hälften av pensionärerna i 
samtalsintervjuerna önskar mer bakgrund till ekonominyheterna.  

Majoriteten av pensionärerna i samtalsintervjuerna intar ett sympatiskt förhållningssätt 
gentemot den sändning man ser och benämner den som trovärdig. I gruppintervjun är det ett 
par som uttalar sig sympatiskt till den sändning som visas och några som inte säger sig kunna 
bedöma trovärdigheten. Majoriteten av pensionärerna i både gruppintervjun och 
samtalsintervjuerna intar ett skeptiskt förhållningssätt till ekonominyheter/nyheter. I 
gruppintervjun pratar man om ekonominyheter överlag, i samtalsintervjuerna referera man 
ibland till sändningen men oftast till ekonominyheter/nyheter överlag. Här ligger det skeptiska 
förhållningssättet gentemot mediet och dess rapportering och/eller de talespersoner som 
framträder i ekonominyheterna eller finansbranschen i stort.  
Pensionärerna säger sig inte ha någon direkt användning av sändningens nyheter. Man talar i 
vissa fall om att nyheterna ger en redovisning/information eller talar om en kommande 
och/eller hypotetisk användbarhet.  
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5. Slutsatser och diskussion 
 

”Betyder det att han kastas i ruin eller att han inte kunde köpa hundra villor till?” 
 G, tidigare bokbussbibliotikarie. 

 
5.1 Slutsatser 
Uppsatsens namn och citat sammanfattar det mönster vi fick fram i både samtalsintervjuerna 
och gruppintervjun. Den skeptiska attityden mot ekonominyheter/nyheter är genomgående 
bland pensionärerna. Samtidigt så intar deltagarna i samtalsintervjuerna en sympatisk 
inställning till den sändning de ser, vilket även vissa gör i gruppintervjun. 
 
Schröders teori och modell (2000) gav oss möjlighet att få ett helhetsperspektiv på 
uppfattningen av ekonominyheter, samtidigt som vi konkret kunde urskilja olika delar. Ovan 
går vi in på den skeptiska inställningen som vi uppmärksammade som ett mönster i både 
gruppintervjun och samtalsintervjuerna. Här besvarar vi frågeställningen vilken attityd 
pensionären intar till sändningens innehåll. Schröder m.fl. (2003) olika läsningar var här 
väsentliga eftersom vi då kunde urskilja hur stor skillnaden var mellan den specifika 
sändningen och ekonominyheter/nyheter.  
 
I frågeställningen om vilken relation som kan utkristalliseras mellan sändningen och 
mottagaren kunde vi utläsa tre olika intressen för ekonominyheter. Teorierna blev här 
fruktbara då vi i vissa fall kunde koppla likheter med att den personliga kopplingen avgör 
intresset till nyheterna samt att det i vissa fall är svårt att hitta intresse till de nationella 
nyheterna. Samtidigt skiljde det sig avsevärt mot Goddard m.fl. (1998) receptionsstudie the 
Liverpool project som inte upplevde ett intresse för ekonominyheter hos respondenterna, 
vilket vi kunde uppmärksamma att alla utom en hade i samtalsintervjuerna.  
 
Nästa frågeställning handlar om vad respondenterna själva säger sig förstå och begripa från 
sändningen de ser. Alla pensionärer säger att de förstår och begriper sändningens innehåll 
men tror att vissa i samhället kan ha svårt för att förstå ekonominyheter. Här blev Höijer och 
Findahls (1984) förståelseteorier ett användbart verktyg att referera till då den konkret 
behandlar förståelsen från nyhetsprogram. Framförallt var de fruktbara när vi påvisade att 
pensionärerna glömde bort vissa delar/inslag i sändningen. 

Teorierna kring förståelsen och begripligheten av ekonominyheterna är många och  
pratar enhetligt om att den abstrakta informationsmassan påverkar negativt på publikens 
uppfattning, intresse, förståelse och användbarhet av det de såg (Goddard m.fl. 1998; Bruhn 
Jensen, 1986; Lindoff och Mårtensson, 1986). Vi kunde uppmärksamma det teorierna hävdar 
men också urskilja ett intresse för exempelvis nationella nyheter, där majoriteten av 
pensionärerna i samtalsintervjuerna själva hittade det personliga intresset.  

The Liverpool project av Goddard m.fl. (1998) var det enda projekt vi hittade om hur  
ekonominyheter rapporteras och uppfattas. Vi fick god användning av undersökningen och 
kunde koppla den till flera aspekter i vår analys. Både till intresse och förståelse samt till 
attityd och förhållningssätt.  

 
Frågeställningen om hur respondenterna ser på det sätt sändningen är konstruerad var för att 
rikta ljuset mot mer än innehållet, och framförallt se vad pensionärerna sa om de olika 
delelementen i konstruktionen. Största kritiken mot sändningens konstruktion låg mot saknad 
av bakgrund, vilket hälften av respondenterna i samtalsintervjun sade sig vilja ha. Detta 
uttrycker även uppsatsens namn.  
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Frågeställningen ger en nyanserad bild över hur pensionärer uppfattar och trots sin skeptiska 
inställning gentemot innehållet i ekonominyheter/nyheter överlag så finns det få saker de 
kritiserar när det kommer till konstruktionen. Vid vissa konstruktionsaspekter som 
intervjupersoner kan pensionärerna ge mer utvecklande reflektioner till varför de svarar som 
de gör, och vid andra som programledaren är det få ord som uttrycker varför. Sammantaget är 
respondenterna positiva till de olika delelementen men hälften känner att de saknar bakgrund 
hos sändningens nyheter, vilket kan argumenteras för är en kritik mot sändningens format.  
 
Den slutliga frågeställningen ifrågasätter vad respondenterna säger sig ta med från sändningen 
de ser. Majoriteten av pensionärerna tycker inte att de får ut något av sändningen personligen, 
utan uttrycker istället att de får en information eller en hypotetisk eller kommande 
användbarhet. Denna frågeställning måste kopplas till att det är oundvikligt att nyheter inte 
berör alla. Vi kan dock påvisa Bruhn Jensens teori (1986) och se att de nationella inslagen 
inte gav något användbart för respondenterna.  
 
5.2 Reflektioner 
Det som är intressant med vårt resultat är att vi aldrig ställer frågan om vad pensionärerna 
tycker om trovärdigheten i ekonominyheter överlag eller i ekonomi som ämne. Efter 
pensionärerna har sett sändningen så är frågorna enbart baserade kring sändningarna de just 
fått se. De kommer av sig själva inpå hur ekonominyheter är konstruerade överlag där den 
skeptiska attityden är genomträngande.  
 
Det är svårt att undersöka begriplighet och förståelse eftersom det kan kräva att pensionärerna 
måste uttrycka en okunskap och kräver också att man som intervjuare har både erfarenhet och 
kännedom om hur man bör gå till väga. Det är även oerhört svårt att definiera en oförståelse 
och obegriplighet och var gränsen går från att inte komma ihåg till att inte förstå. Därför 
bestämde vi oss för att inte lägga djupare analys än vad som är befogat utan att redovisa de 
resultat vi fick och koppla till de teorier som behandlar området.  
 
Metodvalet i att välja samtalsintervjuer och gruppintervju gav olika utslag. Vår gruppintervju 
med sex pensionärer blev inte lika djupgående som samtalsintervjuerna och vi hade därför 
problem för hur vi skulle ta användning av den. Gruppdynamiken blev dock en användbar 
faktor då pensionärerna hjälpte varandra, kom med idéer och höll en diskussion och ett samtal 
mellan varandra på ett sätt som samtalsintervjuerna inte hade möjlighet till. Det skeptiska 
förhållningssättet mot ekonominyheter/nyheter var den gemensamma nämnaren för både 
gruppintervjun och samtalsintervjuerna. Den största skillnaden var att i gruppintervjun pratar 
pensionärerna om ett oengagemang sinsemellan, något som respondenterna i samtalsintervjun 
inte gick in på i lika hög grad. 
 
Problemformuleringen kan tänkas vara bred men med tanke på att vi redan från start hade 
analysmodellen klar så blev inte efterarbetet så omfattande som det hade kunnat bli. Samtidigt 
så kändes det väsentligt att ta med alla delar eftersom svaren flöt ihop under 
intervjusituationens gång och tack vare att vi höll intervjun så bred och gick in på många delar 
så fick vi också de svaren vi fick. Man kan argumentera för att det teoretiskt skulle bli mer 
djupgående att studera färre aspekter och att resultatet skulle ge en enklare och tydligare bild. 
Efter att ha gjort det praktiskt ser vi fördelen med att hålla intervjun och 
problemformuleringen bred, då vissa svar och frågor flyter in i varandra och hjälper 
pensionärerna att svara mer öppet. Vi fick ett nyanserat resultat där mönster kunde gestalta 
helhetsuppfattningen av ekonominyheter.  
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Hur många samtalsintervjuer ger ett pålitligt och tillförlitligt resultat? Som nybörjare på 
receptionsstudier var det här en svår fråga att besvara. Tidigare litteratur hävdar att materialet 
är tillräckligt när man känner en mättnad (Ekström & Larsson, 2000; Schröder m.fl. 2003), 
men hur definierar man en mättnad? Efter bearbetning av resultat stångades vi mellan att göra 
fler intervjuer men kom ändå fram till att intervjuerna gav nyanserade beskrivningar samtidigt 
som man kunde urskilja mönster i svaren. Vi kunde besvara våra frågeställningar och koppla 
till de teorier som vi hade valt. Gruppintervjun blev ett extra komplement som både skiljde sig 
och följde mönster med samtalsintervjuerna.  
 
Respondenterna valdes ut med kravet att de skulle vara 65 år, pensionärer och ha spridda 
yrkesbakgrunder. Det fick vi. Sedan kan man argumentera för att pensionärer är en stor grupp 
och att vi borde ha delat upp den ytterligare eftersom den kan rymma två generationer. 
Sändningarna valdes ut systematiskt med tre veckors mellanrum och var inte kärnan i vår 
studie, utan ett komplement för att undersöka pensionärernas uppfattning.  

Kritiken mot vår egen studie är att den kan tänkas bli för spretig, det är flera delar som  
ska sys ihop. Vi har gått in på både börsgrafik och intervjupersoner samtidigt som vi har 
försökt studera begriplighet och attityd. Efteråt kan vi argumentera för att uppfattningen är en 
sammansmältning av flera delar. Väl i intervjusituationen är det svårt att inte prata om attityd 
när man pratar om konstruktion, och inte prata om intresse när man talar om användbarhet.  
 
Vi kan med hjälp av vår studie bidra till ekonomijournalistiken. Det är ett problem att många 
tappar intresset då inslagen inte handlar om deras egen vardag. Då Tv4s ekonominyheter 
ligger mellan ”vanliga” nyheterna och vädret är det många som låter ekonominyheterna vara 
på, detta utan att lägga vidare vikt vid vad som sägs vilket några av pensionärerna påpekade. 
Detta kan vara en bidragande orsak till ”slötittandet” som pensionärerna talar om. Vår studie 
kan visa för medieföretag anledningar till varför uppfattningen ser ut som den gör. Även om 
vår studie inte kan trycka på kausala samband så kan den peka på brister som finns i 
rapporteringen. Ett förslag till Tv4 för förbättring är att göra som SVT gör, de har ekonomi 
integrerat med de ”vanliga” nyheterna för att få ett bättre flöde. Morgan Olofsson som är chef 
på Rapport sa följande om deras val att lägga ner specifika ekonominyhetssändningar i 
kanalen. 
 
“Tidigare har många ekonominyheter varit hänvisade till en kort del i slutet av Rapport. Idag 

känns det mer relevant att se ekonomi som en naturlig del bland alla övriga nyheter.”  
(www.svt.se, 20110303) 

 
Det går inte att säga något annat än att det fanns ett intresse för ekonominyheter hos 
pensionärerna. Samtidigt så tar majoriteten inte eget initiativ till att ta del av ekonominyheter 
utan istället som en del av det dagliga nyhetsflödet. Några glömde bort vissa delar och/eller 
inslag och hälften påpekar en saknad av bakgrund till inslagen. I gruppintervjun var det flera 
som höll med om att man slötittade på ekonominyheter.  

Genom vår kvalitativa studie har vi fått inblick i en receptionssituation med 
ekonominyheter, och utifrån vårt resultat kan vi ana en distans mellan sändningen och 
respondenten. En distans som inte går att ta på, men som är så pass väsentlig för att inte tas på 
allvar. Majoriteten säger sig både ha intresse, förstå allt och vara sympatiska mot sändningen 
men några glömde bort vissa delar och det kan inte hävdas som att det var något som 
bekymrade dem. Att de hade glömt bort vissa delar bekräftades inte förrän vi ställde frågor 
om något speciellt. Distansen kan diskuteras, i fråga om det har att göra med den skeptiska 
inställningen, avsaknaden av bakgrund eller det begränsade intresset till vad för typ av 
ekonominyheter som tas upp.  
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För att jobba med ekonomijournalistikens roll i samhället så måste ämnets betydelse 
ifrågasättas och försöka konkretiseras. Vi har i vår studie försökt se på olika aspekter där 
distansen är ett mönster men som blir svårt att konkret bevisa. Distansen är betydande för 
demokratin och mediernas uppgift att informera till samhällets medborgare. Som Gavin säger 
så påverkar ekonomin oss på alla plan, i samhället och som individ (Gavin, 1998). Ekonomin 
är en byggsten för att ett samhälle ska fungera och det är väsentligt att medborgarna förstår 
hur den här byggstenen är uppbyggd.  

Ekonomijournalistikens framtida uppgift är att genom fler studier, både 
innehållsanalyser och receptionsstudier, försöka definiera dess funktion hos publiken för att 
nå fram med rätt kommunikation. När vi använder ordvalen ”nå fram” är det inte enbart 
genom att få respondenten att fysiskt ta del av innehållet i form av tillgänglighet, för det 
visade vår studie att näst intill maximal tillgänglighet finns. Fokuset handlar om att hitta en 
vilja att ta del av det. Skapa engagemang så att publiken inte vill glömma bort och att 
kopplingen till respondentens individuella användbarhet hamnar i fokus. Forskare hävdar att 
ekonomijournalistikens abstrakta information påverkar negativt på publiken, samtidigt som 
Gavin (1998) hävdar att ekonomin som ämne är väsentligt för individen. Studien visar att 
ekonominyheter inte var svårt att förstå för respondenterna, men i vissa fall inte väsentligt för 
att komma ihåg eller vara ett användbart verktyg för vardagen. Journalistikens framtida 
utmaning är att försöka korta distansen och försöka definiera ekonomijournalistikens 
betydelse för att konkretisera vilket håll utvecklingen ska gå. Detta genom att uppmuntra 
forskning som studerar rapporteringen men framförallt rikta strålkastarljuset mot publiken, 
och försöka hitta svaren i respondenternas egna ord.  

 
Efter vår studie så har vi framförallt fått kunskap i bemötande vid forskningsstudier, att 
genomföra intervjuer och dess process från att boka in till att transkribera och analysera. Det 
är ett omfattande och väldigt tidskrävande arbete. Fördelen att vi konkret kunnat koppla till 
citat som belyser mönster gör att vi många gånger kunnat undvika subjektivt tolkande, vilket 
gjorde intervjuprocessens gång värd sin tid. Ekonominyheter hade vi redan intresse av 
tidigare men vi har fått en helt annan förståelse för deras uppbyggnad och hur detta i sin tur 
uppfattas. Studien är en viktig del i journalistik men även i hur man kommunicerar med en 
målgrupp och publik, och problematiken att nå fram med ett komplext material. Vi har även 
sett den stora fördelen med receptionsstudier och att intervjua pensionärer. Förutom att de är 
en utsatt ekonomisk målgrupp så har de även riklig erfarenhet att bidra med vilket försummas 
många gånger i samhället. 
 Denna studie kan även ses ur ett större kommunikationsperspektiv och det växande 
informationssamhälle som tar sin form. Vi har fått upp ögonen för receptionsstudiens kraft, 
för mediernas framtid men även för myndigheter och andra statliga organ. Det är publiken 
som har svaren på om framtidens kommunikation blir en framgångsrik sådan.  
 
5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Användbarheten med vår studie är att den ger en nyanserad inblick i hur pensionärer  
uppfattar ekonominyheter. Med begreppet uppfattning kan vi understryka att vi fått fram en 
helhetsbild på grund av vår mångfacetterade studie. Den sår frön för vidare studier, 
framförallt resultatet att en majoritet intar en skeptisk inställning gentemot 
ekonominyheter/nyheter samtidigt som majoriteten ändå var sympatiska för den sändning de 
såg. Varför ser det ut så? Hur kommer vi åt att prata om en skeptisk uppfattning mot medier 
på ett konkret sätt när man ser en specifik sändning/program, och att diskussionen inte 
fortsätter hamna i generella drag ”om hur det brukar vara.”  
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Fortsatt forskning kan även te sig på andra områden. Intressant hade varit med en studie som 
jämför resultat mellan samtalsintervjuer och gruppintervjuer i frågan om begriplighet och 
ointresse av ekonominyheter, eftersom vi upplevde att utslagen blev olika. Gruppintervjun 
skapade en dynamik som gav en mer nyanserad, djupare och mer livlig diskussion än vad vi 
lyckades åstadkomma i just den frågan under samtalsintervjuerna.  

Även ålderism i medierna är intressant att studera vidare på, och om Lars Anderssons  
reflektion stämmer om äldre personer som osynliga i mediesfären. Tilldelas äldre personer 
lika stort utrymme som andra åldersgrupper i medier?  

Det hade även varit intressant att studera en annan målgrupp. Vi märkte att våra  
respondenter hade bra kunskap, intresse och tid för att titta på ekonominyheter och en annan 
och/eller större målgrupp hade varit spännande att följa för att se på nyanser i deras 
uppfattning.  
 
Användbarheten i det ekonominyheterna förmedlar är även det intressant att forska vidare på. 
Våra respondenter sade sig inte få något direkt personligt från det de såg vilket, med ett 
kritiskt öga, kan ha och göra med att den enda sändning de såg inte gav dem något. Vissa 
pratade om att de fick information och andra pratade om en kommande/hypotetisk 
användbarhet. Bruhn Jensen (1986) säger i sin studie att respondenterna inte reflekterar kring 
den information som når dem, utan säger att andra kommer att påverkas mer än dem. Vi 
märkte att några av våra respondenter under intervjuns gång påpekade att andra pensionärer 
kunde ha det värre ekonomiskt än de själva och trodde de hade svårare för att förstå. Det är 
intressant med en studie som undersöker hur det ser ut med användbarheten. Ifall tecken visar 
på att det stämmer, så bör det läggas tyngd på varför. För även om publiken säger sig få tydlig 
och klar information med befogade bilder och trovärdig rapportering så är det ändå ett 
allvarligt glapp i förmedlingen om publiken inte känner att de får något utav det.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att det mest genomträngande mönstret vi uppmärksammade i 
den här studien är att det skiljer sig i hur pensionärerna uttalar sig om det specifika och hur de 
uttalar sig om det generella. Majoriteten säger sig ha ett intresse för ekonominyheter, säger sig 
förstå och begripa sändningen och är sympatiska till innehållet och de olika delelementen som 
intervjupersoner, bilder, programledare och börsgrafik. När de pratar i generella drag säger 
pensionärerna att ekonominyheter kan vara svårt att förstå för en del för att de saknar intresse 
och kunskap och majoriteten av pensionärerna intar ett skeptiskt förhållningssätt mot 
ekonominyheter/nyheter så som mot mediernas framställning, ämnet ekonomi, 
finansbranschen och dess experter.  
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Personer 
 

 Ej refererade källor men som hjälpt oss förtydliga termer och begrepp  
o Anders Larsson, universitetsadjunkt i journalistik på Linnéuniversitetet  

 
 Deltagande respondenter i intervjuerna 

o Gruppintervjun: 
A. Tidigare yrkesverksam som distriktssköterska/företagssköterska. 
B. Arbetat med ekonomi i hela sitt yrkesverksamma liv, både i bank, företag och 
organisationer. 
C. Varit yrkesverksam som sjöingenjör. 
D. Har arbetat på olika skolkansli. 
E. Tidigare arbetat som sjuksköterska/vårdlärare. 
F. Varit yrkesverksam som polis.   

 
o Samtalsintervjuer 

  G. Tidigare yrkesverksam som bokbussbiblotikarie. 
H. Utbildad maskiningenjör och även arbetat som gymnasielärare. 
I. Varit yrkesverksam hela sitt liv inom barn och omsorg.  
J. Yrkesverksam kemist. 
K. Tidigare journalist/informationschef. 
L. Arbetat som undersköterska. 
M. Varit yrkesverksam på Försäkringskassan. 
N. Arbetat på Försäkringskassan i hela sitt yrkesverksamma liv.  
O. Utbildad optiker och varit egenföretagare. 
P. Tidigare yrkesverksam som personalchef.   
Q. Arbetat som länsantikvarie.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 
Hur är den generella uppfattningen av ekonominyheterna? 

 Vad tycker du? 
 Var det någonting du reagerade på? Varför/varför inte? 
 Vad tyckte du om rapporteringen av den här nyheten? (En fråga som ställs om varje 

enskilt inslag/nyhet i sändningen) 
 
Vad för typ av relation finns det mellan respondenten och sändningens innehåll? 

 Tittar du på ekonominyheter annars? Hur ofta? Varför? 
 Var tittar du då på ekonominyheter? I vilket medium eller program? 
 Tycker du att ekonominyheter är intressant?  
 Tyckte du att inslagen var intressanta? Varför? Varför inte? 
 Vilket inslag tyckte du var mest intressant? Varför? 
 Vad krävs för att du ska titta på ekonominyheter? Tyckte du att dessa inslagen 

uppfyllde det? 
 
Vad säger respondenten sig förstå och begripa utav sändningens innehåll? 

 Var det något ord/någonting i sändningen du inte förstod? 
 Var det något du saknade i rapporteringen? 
 Känner du att du förstod vad som rapporterades i sändningen? 
 Hade de kunnat göra på ett annorlunda sätt som hade varit bättre för dig? 

 
Vad säger respondenten om det sätt sändningen är konstruerad? 

 Vad tyckte du om sättet de rapporterade det på? 
 Vad tyckte du om programledarens roll? 
 Hade de valt rätt intervjupersoner till inslagen? 
 Saknade du något? 
 Vad tycker du om det som dem har filmat, bilderna, till nyheten? 
 Lade du märke till något i börsgrafiken? 

 
Vilket förhållningssätt intar respondenten gentemot sändningens innehåll? 

 Vad tycker du om valet av nyheter? 
 Kändes sändningarna trovärdiga? Vad kändes trovärdigt? Vad kändes inte trovärdigt? 
 Tycker du att de är kritiska i sin rapportering? 

 
Vad säger respondenten ta med sig från sändningens innehåll? 

 Vad gav den här nyheten dig? 
 Fick du reda på något som kändes värdefullt?  
 Fick du reda på något som kändes användbart för dig att veta?  
 Fick du reda på något nytt?  
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Bilaga 2 
Begreppsdefinition 
 
I den här bilagan samlar vi begrepp som förekommer i studien och förklarar hur vi definierar 
dem.  
 
Relation - Vår första frågeställning ska studera vilken relation som finns mellan pensionären 
och sändningens innehåll. Med begreppet relation refererar vi till Schröder (2000) som 
diskuterar kring en respondents relevans-relation till ett medium, i antingen intresse, 
hågkomst, identifikation och/eller samhörighet. Vår studie kommer att undersöka relationen 
genom frågorna om respondenten ser på ekonominyheter och tycker att det är intressant. Efter 
sändningen studerar relations-begreppet huruvida respondenten tycker den specifika 
sändningen är intressant och vad den generella uppfattningen är.  
 
Attityd - Vår fjärde frågeställning belyser vilken attityd som pensionären intar gentemot 
sändningens innehåll. Med begreppet refererar vi även här till Schröder (2000) och pekar på 
vilken attityd som respondenten intar gentemot sändningens innehåll, om den är avvisande, 
sympatisk eller något mitt emellan.  
 
Ränterabatt - Rabatten du får gentemot den officiella räntan t ex. bolån. 
 
Marktjänst - omfattar ett brett urval tjänster för flygbolag som tillhandahålls på flygplatser 
för att stödja lufttrafikverksamheten. 
 
Voiceover - Den informerande text reportern pratar över bilder, när inte intervjupersoner är 
med i ett inslag. 
 
Palinare - De kortare inslag i en nyhetssändning när programledaren/nyhetsankaren läser 
över bilder enbart, utan intervjupersoner. 
 
Börsnotering - Inregistrerade värdepapper för köp- och säljkurser. 
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Bilaga 3  
Sändningsanalys 
 
Alla fyra sändningar är runt två minuter långa och innehåller från två till fyra inslag per 
sändning. 
 
1.1 Sändningarna 
Sändning 1 som sändes den 3 september klockan 19.10 
1) Affären är klar med SAAB och konkursförvaltaren har tecknat en slutuppgörelse med 
elbilsföretaget Nevs. (Inslag) 
2) Inköpschesindexet raserade till sin lägsta nivå hittills sedan augusti 2009, och i sin tur 
ökade trycket på att sänka räntorna.(Palinare) 
3) Mitt Romney anklagas för att ha hamnat i en skatteutredningshärva. Hans riskkapitalbolag 
Bank Capital anklagas för att ha skifflat med skatten från 35 till 15. (Palinare) 
 
Sändning 2 som sändes den 25 september klockan 22.10 
1) Dan Olofsson, vän till den avlidne finansmannen Maths O. Sundqvist, kritiserar i sin bok 
hur Carnegi och staten skötte Sundqvists miljarder. (Inslag) 
2) Värdetransportsföretaget Panaxia ska avvecklas efter att inga intressenter varit beredda på 
att ta över företaget. (Inslag) 
3) En majoritet av börsbolagen har inte en enda kvinna I sin valberedning, och samtidigt 
minskar antalet kvinnor i börsstyrelserna. (Inslag) 
 
Sändning 3 som sändes den 17 oktober klockan 19.10 
1) TeliaSonera ska göra sig av med 2000 anställda efter att lönsamhet och försäljning faller. 
(Inslag) 
2) Svenskarna får i snitt 0,4 procentenheter i ränterabatt på sina bolån, efter en Novus-
undersökning som ekonominyheterna tagit fram. (Inslag) 
 
Sändning 4 som sändes den 8 november klockan 22.10 
1) SAS skjuter upp sin kvartalsrapport, och enligt källor planerar de att sälja sina 
marktjänster. Flyganalytiker spår att konkurshotet mot SAS blir allt större. (Inslag) 
2) Europeiska centralbanken lämnar styrräntan på 0,75 oförändrad, men enligt bedömare är en 
sänkning på 0,5 att vänta inom kort. (Inslag) 
3) Glastillverkaren Pilkington i Halmstad läggs ner. (Palinare)  
4) RyanAir vill sälja billigare platser, ståplatser utan bälte. (Palinare) 
 
1.2 Intervjuer 
Något som är ett sammanlänkat drag i alla nyheter med inslag är att det finns intervjuer. I 
SAAB-inslaget möter vi ordförande för unionen-tele och VDn. Likaså är det i resterande 
inslag, det är ansvariga ministrar eller yrkesverksamma eller experter i ämnet som uttalar sig.   
Hvitfelt och Malmström (1990) såg i sin studie hur artiklar om ekonominyheterna från 1976 
till 1990 omfattade mer intervjuer än tidigare. Goddard, m.fl. (1998) uppmärksammar också 
det i sin studie the Liverpool project och betonar att intervjuer spelar en viktig roll i tv-
sändningar om ekonominyheter, och att det är främst experter, politiker och medborgare som 
får uttala sig med anknytning till ämnet. Detta ser vi även i dessa inslag, med betoning på 
experter. 
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Goddard m.fl. (1998) hävdar också att i intervjuer fokuseras det mer på utvärdering, istället 
för information eller erfarenhet. I våra utvalda sändningar så är intervjun utformad på olika 
sätt och med olika mål. I sändning ett så intervjuas Nevs styrelseordförande Karl-Erling 
Trogen om slutuppgörelsen med elbilsföretaget Nevs, och Anders Ferbe, förbundsordförande 
i IF Metall. Både pratar om den nya affären, men snarare informerar om vad de tycker och 
framtidsutsikterna. I sändning två så kan vi se det i andra inslaget om de mansdominerande 
styrelserna. Där går båda intervjuerna ut på att utvärdera varför inte fler kvinnor har kommit 
in i styrelserna, vilket kan kopplas till begreppet utvärdering. Detsamma gäller för tredje 
sändningen där TeliaSoneras Vd Lars Nyberg utvärderar varför det gått dåligt för bolaget i 
vissa lägen. Även det andra inslaget i sändning tre om ränterabatten går intervjun utpå att 
utvärdera situationen.  
I sändning fyra så kan vi se en utvärderingsintervju när Anders Lidman analyserar varför SAS 
går dåligt, och hur det ser ut framöver. Även i inslaget om den europeiska centralbanken 
analyserar Robert Bergqvist ekonomchefens uttalande om den oförändrade styrräntan och 
påverkan på den svenska riksbanken.  
 
I hur man läser en text säger Goddard m.fl. (1998) att nyheterna ger upphov för båda 
bekräftande eller motstridiga läsningar. Siffrorna som cirkulerar i ekonominyheterna hamnar 
ibland i tvist om deras betydelse. Ibland så är det journalisterna själva som redogör om deras 
betydelse, men under senare år så använder de i större utsträckning sig av experter från bank- 
och finansvärlden. 
  
1.4 Bild och grafik 
Goddard m.fl. (1998) säger att i rapporteringen av ekonominyheter så använder man sig av 
andrahandsbilder, exempelvis en storgata för att illustrera konsumtion och arbetsförmedling 
när man pratar om arbetslöshetssiffror. Bilderna fungerar tematiskt till det man förmedlar. 
Detta innebär att det oftast är en dominerande voice over där bilderna fungerar som 
komplement till det som sägs. Även att reportern rapporterar direkt från en lokal som har 
betydelse för en viss nyhet (Goddard m.fl, 1998). 
Den första sändningen från tredje september börjar med ett inslag om SAAB. En bild på 
loggan dyker upp bakom programledaren och grafiken för börsnoteringarna börjar rulla från 
vänster till höger.  
Det uppfattas fort vilket företag det handlar om och vad det handlar om.  
Telegrammet handlar om konjunktur. Till hjälp har redaktionen valt att använda bilder på 
mynt till sin hjälp, vilket kan kopplas till det som Goddard m.fl (1998) kallar för en 
andrahandsbild. I detta inslaget kan myntbilden argumenteras för att illustrera konjunkturen.  
Goddard, m.fl. (1998) antyder att bilderna i ekonominyheter är till för att lyfta vad 
programledaren säger, vilket kan leda till att medelandet blir mindre abstrakt för de som 
tittar/lyssnar. 
 
Palinaren där Mitt Romney är inblandad väljer man att använda bilder när han är i sin 
valkampanj. Detta bildval kan göra nyheten något förvirrande då bilderna inte stämmer 
överens med vad nyheten i sig handlar om.  
Den andra sändningen vi valt är ekonominyhetssändningen från den 25 september. I den 
sändningen rapporterar Tv4 om Carnegie och Maths O. Sundqvists affärer. De har 
intervjubilder på alla parter: Bo Lundgren på riksgälden, Dan Olofsson vän till Maths O. 
Sundqvist och en reporter är med och talar på plats. Goddard, m.fl. (1998) säger att 
ekonominyheter använder sig ibland av att en reporter finns på en plats som har betydelse för 
nyheten.  
Det finns även bilder på loggor, både på Carnegie och Riksgälden. Bilderna gör det lättare för 
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tittaren att följa med och få ett bra flöde eftersom inslaget har många intervjupersoner som 
finns på olika platser.  
Nyheter följer en vis kod om hur deras inslag, studio, reportrar och programledare ser ut och 
ska se ut, till exempel att ge en känsla av närvaro, att vara på plats. Tittaren ska inte ta fel på 
nyheter och film (Bignell, 2010).  
Det är mycket upprepning av vad inslagen innebär, då sändningarna är konstruerade på 
samma sätt, dag efter dag. Grafiken på börsnoteringen hamnar i sändningen lite i bakgrunden 
men är med på varenda sändning. Annars är grafiken en stor hjälp när det kommer till 
förtydligande av aktörerna i inslagen och vilken roll var och en av dem har. 
Lindoff och Mårtensson (1996) menar att ekonomi i nyheter blir något abstrakt och 
symboliskt, genom att det presenteras i form av statistik och processer.  
  

”The nature of the economy as a systematic entity, in which shifting relations between the 
parts provide the main focus of news, means that the ”news event” for most coverage is 

abstract and cannot be visualized directly.” (Goddard m.fl 1998:12) 
 

Bilderna i ekonominyheter gör innehållet mer handfast för tittaren. Medan grafiken för namn 
och titel är till för att hjälpa tittaren att förstå vem som uttalar sig och i vilken position 
han/hon gör det (Goddard m.fl. 1998). 
 
 


