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Abstract 

It is in society's interest that news is conveyed in a correct and memorable manner. 

News contributes to general knowledge and increases awareness of other people's life 

situations. Because of news the population is able to follow and be a part of the 

political debate. Therefore, it is important that one remembers what one has seen, 

both in long and in short term, i.e. memorability is a critical aspect when it comes to 

news.   

 The aim of this work was to study the news form a memorability perspective, that 

is, how long one remembers the news after watching them. Also, aspects such as 

length and complexity of news reports were studied. 

 The results show that the percentage of memorability steadily decreases over time. 

The test was conducted under a period of four days. The results also suggests that it is 

easier to remember short news reports rather than long news reports and soft news 

rather than hard news.   

  

1. Inledning 

Nyheter är en grundpelare för ett väl fungerande samhälle. Det är viktigt att veta vad som 

händer runtomkring oss i världen, att politiker och ledare granskas, att orättvisor och 

förtryck uppdagas och att länder där det skett katastrofer får bistånd. Skulle inte olika medier 

undersöka och rapportera om vad som händer omkring oss, skulle demokratin vara en 

omöjlighet. Nyheter gör det möjligt för befolkningen att följa den politiska debatten och är en 

viktig del i valsammanhang, både för att sprida budskap och för att vi ska kunna följa 

händelseförloppen. Genom nyheter kan vi ”vara på plats” utan att fysiskt vara där, både när 

det gäller små och stora nyheter, i vår närhet eller i andra länder.  

 Nyheter är också viktigt på individnivå. Ökar räntor påverkas vi ekonomiskt, en 

väderprognos om ett snöoväder kan hota vår planerade flygresa, stridigheter i en annan del 

av världen kanske hotar en släkting eller våra aktier. Genom nyheter kan vi hålla oss 

uppdaterade om vad som hänt och vad vi kan förvänta oss av den kommande dagen (Mayeux, 

1996).  

 Nyheter sprids via radio, tidningar, Internet och TV. Av dessa är TV den vanligaste källan 

till nyheter och information (ibid.). Generellt tenderar vi människor att tro på det vi de ser i 

sändning. I USA är TV-tittande, näst efter att prata med vänner, grannar och arbetskamrater, 

bland de aktiviteter som de flesta amerikaner ser fram emot att göra under dagen.   

 Nyhetstittandet stiger generellt med ökad ålder. Detta beror främst på våra olika livsfaser 

och de värderingar vi får under olika faser i livet. I Sverige är de tre största sändningarna 

Rapports 19.30 sändning, TV4-Nyheternas 22.00 sändning och Aktuellts 21.00 sändning. 

Rapport är störst med hela 1 180 000 tittare i snitt, TV4-Nyheterna kommer efter med sina 

689 000 tittare i snitt och slutligen Aktuellt med ett snitt på 581 000 tittare. Snittpubliken 

för år 2010 var 336 000 tittare för alla nyhetssändningar (mailkorrespondens med Stefan 

Hedin TV4, 2011). Med andra ord är efterfrågan på nyheter stor, vilket visar på befolkningens 

vilja att hålla sig uppdaterade och insatta i vad som händer i Sverige och i världen.  
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 När konkurrensen är stor gäller det för de olika nyhetsbyråerna att sticka ut ur mängden. 

De måste hitta nya sätt fånga tittare. På CNN har man valt att ha en så kallad Bottom-up 

approach, istället för den traditionella Top-down approchen (se figur 1). Med det menas att 

man utgår ifrån gräsrotsnivå, där ett stort antal personer utformar en process eller 

produktion, gentemot att en företagsledare eller en organisation tar besluten (Dodds & 

Paskins, 2011). CNN har på sin hemsida något som kallas för iReport, där vem som helst kan 

ladda upp nyheter, bilder och video. Dessa nyheter hamnar direkt på iReportsidan, utan att 

ha blivit granskade av CNN och de mest spännande inslagen har sedan möjlighet att visas i 

deras ordinarie nyhetstäckning. CNN menar att de med hjälp av iReport får se nyheter från 

en annan vinkel och att detta i sin tur ger dem en djupare förståelse för vad som händer.   

  

”(…) the world is an amazing place filled 

with interesting people doing fascinating 

things that don't always make the news.” 

 

(http://ireport.cnn.com/about.jspa)  

 

                                                                              

 

  

Även i Sverige finns exempel på liknande Bottom-up tillvägagångssätt. I Sveriges Radios ”P3 

Nyheter” uppmanas lyssnarna att komma med förslag på reportage, genom att kontakta dem 

via mail, Facebook eller Twitter 

(http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1646).   

 Idag finns det flera olika källor att vända sig till för att få nyheter rapporterade och till 

följd av detta har produktionen kommit allt mer i fokus. Det är viktigt att förmedla 

intressanta, korrekta nyheter på ett tilltalande och tydligt sätt. Några vanliga aspekter för att 

skapa en god nyhetsproduktion är filmning, grafik, ljud/narrativ och nyhetsankare.   

 Nyheter är viktiga för demokratin och även för den allmänna folkbildningen, därför är det 

självklart viktigt att man kommer ihåg de nyheter man sett, både på lång och kort sikt. TV-

nyheter är, som tidigare nämnts, den vanligaste källan till nyheter och information, men hur 

mycket kommer vi egentligen ihåg av det vi ser? När börjar vi glömma? Finns några samband 

mellan ihågkomst och korta/långa nyhetsinslag och lättare/tyngre nyhetsinslag?  

 Det här arbetet fördjupar sig inom aspekten ihågkomst inom nyhetsproduktion. Målet 

med arbetet är att genom en empirisk studie få en förståelse för hur mycket och hur länge vi 

kommer ihåg nyheter och därigenom skapa en grund för framtida forskning om samband 

mellan design av nyheter och ihågkomst.   

 Som utgångspunkt används användbarhet eller usability, vilket är en term som generellt 

används inom interaktionsdesign. Inom usability är memorability eller ihågkomst, vilken är 

den använda termen i arbetet, en av fem aspekter (Nielsen, 1993). Dessa aspekter är 

memorability, learnability, efficiency, errors och satisfaction. Ihågkomst handlar om att ett 

Figur 1. Top-down/Bottom-up modell. 

http://ireport.cnn.com/about.jspa
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1646
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system ska vara lätt att minnas för en vardagsanvändare, även om denne inte använt 

systemet på ett tag. Tanken är således att man inte ska behöva lära sig allting igen. 

Anledningen att usability använts som grund vid denna studie, trots att nyhetstittande har en 

låg grad av interaktivitet, är att det finns en tradition inom usability att studera ihågkomst. 

Vad gäller nyheter är ihågkomst ett viktigt mått för en god produktion.  

 Inledningsvis i detta arbete summeras tidigare forskning inom ihågkomst av TV-

produktion, i detta fall reklam, och exempel ges på utformning av ihågkomststudier, vilka 

använts som grund för arbetet. Några vanliga aspekter vid nyhetsproduktion har sedan 

sammanställts, då dessa är grunden för en god produktion med bra möjlighet till ihågkomst 

hos tittarna. Därefter följer en detaljerad genomgång av den utförda empiriska studien, som 

avslutas med en resultat- och diskussionsdel.  

2. Relaterad forskning 

Studier har tidigare gjorts på ihågkomst när det gäller reklam, både inom TV och tryck. Syftet 

med reklam är att sälja produkter och tjänster. Företag spenderar årligen mångmiljardbelopp 

inom reklambranschen för att marknadsföra sig. För att sticka ut måste dock dessa vara 

minnesvärda. Kommer inte konsumenten ihåg produkten eller företaget, gör inte reklamen 

någon nytta. Studier har gjorts för att förstå hur reklamernas upplägg och innehåll påverkar 

hur mycket man kommer ihåg.  

 En studie visade på hur komplexiteten i reklammanus påverkar ihågkomst (Lowrey, 

2006). Man utgick ifrån manus och fältdata från ett copytesting företag. Två tester gjordes. 

Det första gick ut på att låta testpersonerna se ett antal olika reklamfilmer, för att dagen 

därpå få svara på frågor via telefonen om vilka reklamfilmer de sett. Resultaten visade att 

man har svårare att känna igen och minnas reklamer med komplext manus. Det andra testet 

gjordes för att ta reda på huruvida engagemang minskade den negativa inverkan komplexa 

manus hade. En skolklass fick läsa ett antal reklammanus, vart efter en distraktionsuppgift 

utfördes för att rensa närminnet. Därefter utfördes minnestester och till sist fick 

testpersonerna poängsätta hur viktiga de olika produkterna var för dem. Resultatet visade att 

engagemang i en produkt minskade manuskomplexitetens negativa inverkan på minnet och 

igenkänningen.    

 I en annan studie hade man studerat känslor, attityder och ihågkomst associerade med 

TV-reklam (Mai & Schoeller, 2009). Ett webbformulär publicerades, med 120 svarande som 

ett resultat av snöbollseffekten. Testpersonerna fick se fyra manipulerade reklamfilmer som 

lagts upp på YouTube och poängsätta vilka känslor de framkallade. Känslorna var 

exempelvis, värme, kärlek, längtan, humor och beundran. De fick sedan själva uppge hur 

mycket de förstod och kom ihåg av reklamfilmerna. Känslor och attityder i förhållande till 

ihågkomsten analyserades, med resultatet att ju bättre de förstod desto mer positiva blev de 

till reklamfilmerna. Dessutom mindes testpersonerna de reklamfilmer som framkallade mest 

positiva känslor bättre.    

 Dessa två studier kommer på olika sätt fram till att ju mer man förstår, desto mer minns 

man av reklam. Det ter sig rimligt att tro att detsamma bör gälla för nyheter, därför är dessa 

studier viktiga.  
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 Ihågkomst är ett välanvänt mått inom interaktionsdesign för att testa olika systems 

användbarhet. Ihågkomsttester är vanligt förekommande och väl beprövade. Dessa tester 

sker även inom andra områden, utöver interaktionsdesign, för att utvärdera en produkts 

kvalitet. Designen av studierna påminner om varandra.   

 I en studie studerades inlärning och ihågkomst av en sökmotors gränssnitt (Ahmed, 

2006). Testpersonerna delades upp i två grupper. Grupp 1 fick först utforska sidan själv för 

att sedan utföra bestämda uppgifter, medan grupp 2 fick en personlig genomgång av sidan, 

innan testet. Efter fyra veckor testades grupp 2’s ihågkomst, genom att de fick utföra 

liknande uppgifter igen utan genomgång.    

 I en annan studie studerades huruvida dekorering av grafer påverkar ihågkomsten av den 

information som visas (Bateman et.al., 2010). I studien samlades 20 studenter, indelade i två 

grupper. Den ena gruppen fick se ett antal enkelt designade grafer, medan den andra 

gruppen fick se samma antal dekorerade grafer. För att undvika att studenterna avsiktligt 

koncentrerade sig för att komma ihåg graferna, informerades de inte om att syftet var 

ihågkomst. 5 deltagare från vardera grupp fick cirka fem minuter efter graferna visats berätta 

vad de mindes från dem, medan resterande testpersoner fick vänta 2-3 veckor.   

 Som ett tredje exempel, har en studie gjorts om hur väl vi kommer ihåg ljudnotifikationers 

mening i mobiltelefoner (Garzonis, et.al, 2009). En grupp människor fick upprepade gånger 

lyssna på olika ljud antingen i form av rytmiska ljud eller metaforiska avbildningar. Därefter 

fick de gissa vad dessa ljud syftade till, ända till de gissat rätt. Efter två veckor testades 

gruppens hågkomst av ljuden för att med hjälp av detta förstå vilka ljud som bäst bör 

användas i notifikationssammanhang.   

 Vad man kan se inom ovanstående interaktionsdesign- och informatikforskning är att 

ihågkomst är ett vanligt begrepp som ofta återkommer, i olika sammanhang. Ett vanligt mått 

på en bra producerad reklam är just ihågkomst. Däremot verkar inte ihågkomst och nyheter 

vara studerade i förhållande till varandra. Nyhetsrapportering är, till skillnad från reklam, en 

viktig del för att samhällets ska fungera väl och bör därmed studeras mer ingående. Eftersom 

de två förstnämnda studierna båda visar på att förståelse har en stor påverkan på minnet, 

avser detta arbete att studera huruvida detta mönster även gäller för nyheter. Påverkas 

ihågkomsten av nyhetsinslagen i förhållande till om de är tyngre eller lättare? Som en 

ytterligare dimension till svårighetsgraden, studeras även inslagslängdens inverkan.  

3. Nyhetsproduktion – Viktiga aspekter för vår förståelse 

Inom produktion av nyheter finns ett flertal aspekter, som är viktiga att tänka på. Dessa 

påverkar tittare på olika sätt, såsom hur vi förstår och uppfattar det som förmedlas. De 

påverkar även hur vi uppfattar nyhetsredaktionen som helhet och vad den står för. Då 

förståelse påverkar ihågkomsten (Lowrey, 2006; Mai & Schoeller, 2009), bör 

produktionsaspekterna komma i fokus, eftersom dessa underlättar för tittarna att ta till sig 

det förmedlade budskapet. Med andra ord, är det genom dessa aspekter som man också har 

möjlighet att påverka och förbättra tittarnas ihågkomst av nyhetsinslag.  

 Nedan sammanfattas några vanliga aspekter vid produktion av nyheter. 
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3.1 Filmning 

Man kan använda sig av olika kameravinklar för att förmedla olika känslor i klipp (Tuchman, 

1978). En låg kameravinkel kan exempelvis betona spänning, medan en hög kameravinkel 

kan användas för att visa fara. Fågelperspektivet kan med fördel användas vid filmandet av 

demonstrationer eller upplopp eftersom kameravinkeln förvandlar deltagarna till objekt. 

Istället för att folkmassan uppfattas som individer uppfattas de som helhet. Ett filmklipp som 

är skakigt är mer dramatiskt än ett klipp med stillastående kamera. Den fångar känslan av 

tumult.  

 Man kan dela upp kameraavstånd i sex olika kategorier, av vilka tre används flitigt inom 

nyhetsuppläsningar; långt personligt avstånd (överkroppen syns i bild), nära socialt avstånd 

(överkroppen ner till knäna syns i bild) och långt socialt avstånd (hela överkroppen syns i 

bild) (ibid.). De intima (extrema närbilder) och nära personliga avstånden (huvudet syns i 

bild) används för att tydligt visa känslor, ansiktsuttryck och detaljer, medan de sociala och 

offentliga avstånden (personen syns på avstånd) används för att klippet ska bli opersonligt 

(Hall, 1966). Närbilder på, exempelvis, omgivningar kan med fördel användas tillsammans 

med en voice-over vid de tillfällen där reportern inte syns i bild (Tuchman, 1987).   

 I en studie har man sett att även klippningen påverkar hur vi ser på nyhetsinslag (Drew & 

Cadwell, 1985). När nyhetsinslaget växlade till närbilder blev inslaget överlag utvärderat som 

mer äkta och tilltalande än vad den gjorde med mer överskådliga bilder.  

3.2 Grafik 

“[Graphics] exist to enhance content, 

to present a clearer picture of a message, to lure the viewer who may be 

watching but not listening, and to clarify meaning.” 

 

(Blank & Garcia, 1986) 

 

Grafik i nyhetsprogram används idag flitigt för att på ett kreativt och roligt sätt berätta 

historier som annars är komplexa och visuellt tråkiga för tittaren (Mayeux, 1996).  Till grafik 

räknas fotografier, kartor, texter och dylikt. Dessa brukar ofta användas som hjälpmedel för 

att hjälpa tittarna att identifiera platser, personer eller annan viktig information som annars 

kan vara svår att uppfatta. Grafik kan hjälpa ett nyhetsinslag, såväl som stjälpa den. Den 

måste därför vara designad på rätt sätt för att inte förvirra tittarna, exempelvis, om grafiken 

inte följer med det flöde som nyheterna har eller om en text exempelvis inte stämmer överens 

med det nyhetsankaret säger. Då tvingas tittaren att välja mellan att antingen lyssna eller 

läsa. I de flesta fall brukar texten dominera över ankarets narrativ. På grund av detta bör all 

grafik som inte hjälper tittaren att förstå informationen kasseras (ibid.).   

 Historiskt sett har inte alltid grafiken varit i fokus. Man har dock allt eftersom insett 

vikten av skannabilitet inom nyheter (Cooke, 2005). Under 70-talet började man använda sig 

av grafik som presenterade och sammanfattade nyheterna, för att nytillkomna tittare snabbt 

skulle komma sig till rätta. I USA uppskattade tittarna, trots att kritikerna var negativa, det 

tidiga 2000-talets nya design med en uppdelning av skärmen i tre segment. Längst ner i bild 

visades nyhetsrubriker, väder och sportresultat. Den övre delen av skärmen delades vertikalt 
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med nyhetsankaret till höger och kompletterande text och grafik till vänster. På så vis har 

tittarna fått tillgång till fler nyheter samtidigt.  

3.3 Ljud/Narrativ 

Voice-overs eller narrativ är ett utmärkt sätt att förmedla information i ett nyhetsinslag 

(Mayeux, 1996). Det används för att förklara platser, statistik eller annan fakta tillsammans 

med bilder av olika slag. I vissa sammanhang används narrativet för att förklara den bild som 

är synlig för tillfället, medan man ibland använder narrativ som ett supplement. Att skriva 

dessa narrativ kan ibland skapa stora problem för nyhetsskribenten eftersom allt för 

informativ text ibland kan tråka ut tittarna. Man bör därför vara försiktig med att alltid 

matcha bilderna och ljudet tillsammans då detta inte alltid är det bästa sättet att fånga 

tittarnas uppmärksamhet. Ibland kan det finnas tillfällen där bild och röst inte räcker till. Då 

kan det vara utmärkt att använda sig av naturligt ljud i nyhetsinslaget eftersom det hjälper 

till att skapa textur (ibid.).  

3.4 Nyhetsankare 

Nyhetsankaret är det som framträder mest i hela studiomiljön. Denne har rollen att 

presentera nyheterna för oss och är det första vi möts av efter vinjetten. Vinjetten ger en 

antydan om programmets auktoritet, vilken sedan tas över av ankaret (Hagen, 1993). Det 

sker en form av interaktion mellan tittaren och nyhetsankaret på distans, därför är det viktigt 

att skapa en personlig relation till tittaren. I Sverige har nyhetsredaktionerna i allt större 

utsträckning sett den betydelse som programledare och reportrar har, då de fungerar som ett 

ansikte utåt för redaktionen. Man vill ha färgstarka profiler som ska förknippas med 

kanalerna, vilket i sin tur ska dra fler tittare till respektive program (Strömbäck & Jönsson, 

2007). Genom att nyhetsankaret tillhandahåller en översikt av vad som hänt i världen 

förmedlar denne auktoritet. Ankaret porträtteras som att ha kontroll över programmet 

genom att han eller hon presenterar inslagen och skickar vidare ordet till reportrar. 

Dessutom har ankaret allt som oftast sista ordet (Hagen, 1993).  

 Nyhetsankarets position i studion är oftast i halvfigur, antingen stående framför ett bord 

eller sittandes. Trots att bordet för det mesta inte syns är det ändå centralt i studiomiljön 

eftersom det är den punkt varifrån nästan all kommunikation i studion utgår från 

(Strömbäck & Jönsson, 2007).    

 Även nyhetsankarnas klädsel är viktig. Den visar att nyhetspresentation är en seriös 

verksamhet och att ankarna är representanter för ett högre intresse (ibid.).  

 

De ovan nämnda aspekterna är naturligtvis endast exempel bland många viktiga aspekter vid 

nyhetsproduktion. Det är genom dessa man kan påverka förståelsen som i sin tur påverkar 

ihågkomsten. Nedan följer en detaljerad beskrivning av den utförda studien av ihågkomst 

inom nyheter.  

4. Empirisk studie 

För att studera ihågkomst inom nyheter utfördes en kvantitativ studie. Inom dessa arbetar 

man med numeriska uppgifter (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Vid kvantitativa 
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studier är syftet att utifrån 

bestämda gemenskaper, såsom 

genus eller inkomst, hitta 

genomsnittsmått, variation eller 

samband. Datan, i form av siffror, 

samlas in genom enkäter, arkiv 

eller intervjuer. Dessa redovisas 

sedan i tabeller, grafer eller 

diagram (ibid.). Inom den 

relaterade forskningen kan man se 

att båda studierna av ihågkomst 

använt sig av kvantitativ data . 

 Ett alternativ till att testa 

ihågkomst på gränssnitt är att göra 

ett minnestest med 

vardagsanvändare efter att de har 

utfört en testsession. Man kan då, 

exempelvis, fråga efter namn på 

olika kommandon eller vad dessa 

kommandon gör. Gränssnittets poäng på ihågkomst blir då antalet korrekta svar från 

testpersonerna. (Nielsen, 1993). I figur 2 ses en modell över hur de olika aspekterna inom 

usability kan studeras (Wiberg, 2003). Den innersta cirkeln innehåller de olika aspekterna. 

Cirkel två ger exempel på användbara mått, cirkel tre ger exempel på användbara empiriska 

metoder och den yttersta cirkeln ger exempel på expertutvärderingsmetoder. I detta arbete 

används måttet ”Memory of system after an amount of time after usage” samt den empiriska 

metoden ”Lab experiments in combination with post-experiment questionnaires”.    

4.1 Design av studie  

I denna studie utfördes ett minnestest i form av att testpersonerna fick fylla i ett 

webbformulär. Detta efter att viss förutbestämd tid passerat sedan testpersonerna sett ett 

antal nyhetsinslag. Minnestesten gick ut på att de fick svara på frågor om inslagen, där antal 

korrekta svar mätte ihågkomsten. Studien designades för att studera ihågkomst inom 

nyheter, med fokus på följande aspekter: 

Hur länge man minns nyheter. 

Samband mellan ihågkomst och långa/korta inslag. 

Samband mellan ihågkomst och tyngre/lättare inslag. 

4.2 Utförande 

Ett experiment sammansätts ofta utifrån vad som kallas between subjects design eller within 

subjects design (Rubin & Chisnell, 2008). Vid dessa använder man sig av ett antal 

testgrupper. Grupperna får antingen testa alla olika delar eller designförslag av ett system/en 

produkt eller så får varje grupp testa en separat del av systemet/produkten. Grundtanken 

        Figur 2. Modell av hur usabilityaspekterna         

    kan väljas att studeras. 
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med between subjects design är att testpersonerna kan tillhöra en testgrupp eller en 

kontrollgrupp, men dock inte båda. Testar man då flera aspekter måste man använda sig av 

en helt ny testgrupp för varje del. Detta för att undvika att testpersonerna överför 

erfarenheter, från tidigare testtillfällen. Det kan vara ett problem vid within subjects design, 

där alla testpersoner deltar i alla delar av undersökningen. En fördel med within subjects 

design är dock att samma personer testar alla delar, vilket gör att man undviker problemet 

med individuella skillnader mellan testpersonerna.  

  I detta fall utfördes studien utifrån between subjects design för att testa ihågkomsten. 

Huvudanledningen till varför detta valdes var att det inte fanns någon möjlighet att testa hur 

mycket samma grupp kom ihåg vid flera olika tillfällen. Resultatet hade blivit missvisande 

eftersom de då skulle ha blivit påminda med jämna mellanrum. Däremot användes inte 

någon kontrollgrupp i denna studie, då det inte fanns någon möjlighet att kontrollera de 

andra gruppernas resultat, vilket inte heller kunde vara rätt eller fel. Det är med andra ord en 

avvägning om vilket sätt man väljer att använda. I detta fall var between subjects design  det 

bästa alternativet. 

 Alla testpersoner fick se alla nyhetsinslag i slumpvis utvald ordning. Anledningen till att 

inslagen visades i olika ordning var för att motbalansera ordningseffekten, vilket kan 

jämföras med det engelska uttrycket counterbalancing the order effect (Messner & Vosgerau, 

2010; Rubin & Chisnell, 2008). Med det menas att man vill motverka ordningsrelaterade 

effekter, såsom att det sägs vara lättare att minnas det första man ser och att man tappar 

koncentrationen allt eftersom. 

 Det första vi gjorde vid testsessionerna var att presentera oss för deltagarna och dela ut 

formulär 1, därefter visades inslagen. Testpersonerna informerades inte om att det var en 

ihågkomststudie. Detta med anledning av att de inte skulle anstränga sig extra mycket för att 

minnas innehållet. Formulär 2 skickades ut till testpersonerna i de olika grupperna, samma 

dag, dag 2, dag 3 och dag 4. Efter att ha fått svar på formulären sammanställdes dessa, för att 

sedan analyseras.  

4.3 Testpersoner 

I studien ingick 40 testpersoner uppdelade i fyra grupper om 10 personer i varje. Dessa 

bestod av studenter vid Umeå universitet mellan 20 och 30 år. Testpersonerna valdes utifrån 

ett teoretiskt urval, på basis av att få en homogen testgrupp. Ett kriterium var att de inte 

skulle följa nyheter dagligen. Dessutom bör man vid tester med få personer använda sig av de 

som är så lika medelanvändaren som möjligt, medan man vid tester med ett stort antal 

personer bör använda sig av ett mer representativt urval som täcker alla kategorier av 

användare (Nielsen, 1993).   

 Individuella skillnader bland testpersonerna kan 

dock alltid vara något som förvrider data, vilket är en 

svaghet inom between subjects design och påverkar 

pålitligheten (Nielsen, 1993), det är därmed något 

som tagits i beaktning. Se figur 3, för 

profilsammanställning. 
Figur 3. Profilsammanställning av  

    testpersonerna. 
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4.4 Material 

Fyra olika nyhetsinslag valdes ut. Två lättare nyheter och två tyngre nyheter, varav ena i varje 

kategori var lång (2.00/2.20 minuter) och andra var kort (cirka 1.00 minut). Med termen 

”lättare nyheter” menas olyckor, brott, förströelser, upplevelser och kuriosa. Med termen 

”tyngre nyheter” menas samhällsbevakning, såsom samhälls- och vardagsfrågor. Detta med 

utgångspunkt i uppdelningen av ämnesinnehåll i inrikesrapporteringen 1982-1995 i SVT 

Rapport och TV4-Nyheterna, som gjordes i arbetsrapporten ”Kommersialiserande TV-

nyheter på gott och ont” (Asp, 1995). Dock sammanställdes de tre huvudkategorierna.  

”Förströelser och upplevelser”, vilken hörde till en egen kategori, lades under ”lättare 

nyheter”. Den egna kategorin för ”Övrigt”, uteslöts. Något som var viktigt att tänka på var 

testets pålitlighet och repeterbarhet, det vill säga om man skulle få samma resultat om man 

repeterade testet (Nielsen, 1993). Detta var en medveten svårighet, då nyhetsinslag varierar 

väldigt mycket i innehåll, längd, komplexitet och så vidare. För att kunna säga att urvalet av 

nyhetsinslag var så rättvisande som möjligt i ett stort perspektiv, valdes både korta, långa, 

lättare och tyngre inslag. Det är fyra aspekter som visar generella och övergripande skillnader 

nyhetsinslag sinsemellan (se figur 4). Dessutom är en grundregel, inom interaktionsdesign, 

att välja testuppgifter som, så gott som möjligt, representerar det som i framtiden ska hamna 

på marknaden och täcker de viktigaste delarna av gränssnittet (ibid.). I detta fall handlade 

det om att välja nyhetsinslag som representerar det som generellt visas på TV, vilket har 

gjorts i arbetet. För att testpersonerna inte skulle känna igen nyheterna sedan tidigare eller 

vara allt för insatta inom området valdes inslag från lokala TV-stationer i andra delar av 

landet och även inslag som var några veckor gamla.   

 Nedan presenteras kort de fyra inslagen och studiens två formulär: 

 

 

 

 

 

Nyhetsinslag: Natur 

Inslaget visades i TV4 Sundsvalls lokala nyhetssändning i april 2011. Det var ett kort (1 

minut) och lättare inslag, där en fenolog berättar om hur årstidsväxlingarna påverkar växter 

och djur.  

Nyhetsinslag: TV-mast 

Inslaget visades i SVT Blekingenytts nyhetssändning i april 2011. Det var ett långt (2 

minuter) och lättare inslag om bytet av en TV- mast i Karlskrona. 

Figur 4. Matris av inslagen. 
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Nyhetsinslag: Sjukförsäkring 

Inslaget visades i Aktuellt i april 2011. Det var ett långt (2.20 minuter) och tyngre inslag om 

påskuppropet mot villkoren i sjukförsäkringen. 

Nyhetsinslag: Spelmonopol 

Inslaget visades i TV4-Nyheterna i april 2011. Det var en kort (1 minut) och tyngre inslag om 

att Kristdemokraterna vill avveckla Svenska Spels spelmonopol, för att få kontroll över 

spelberoendet.  

Formulär 1 

Information om testpersonernas namn, ålder, mailadress och utbildning, samlades in vid 

visningstillfället genom att ett formulär i pappersformat delades ut. Dessa samlades sedan in 

efter visningen. Informationen användes för att veta vilka som deltagit i visningen och för att 

maila ut formulär 2. För att få möjlighet att påminna testpersonerna om att fylla i 

webbformuläret lades efter första visningen ”Mobilnummer” till i formulär 1. 

Formulär 2 

Ett webbformulär skickades till de mailadresser testpersonerna uppgett vid visningstillfället 

(se bilaga 1). Formulären skapades på hemsidan www.surveymesh.se. Även på detta fylldes 

namn och ålder i, men också kön och hur ofta personen i fråga ser på TV-nyheter. Därefter 

var formuläret uppdelat i fyra olika delar, en för varje inslag. Antalet frågor varierades i 

förhållande till inslagets längd. De långa hade 10 frågor, medan de korta hade fem frågor. 

Svaren på frågorna var i from av flervalsalternativ med ett korrekt svar. Det fanns fem 

svarsalternativ, varav ett alltid var ”Kommer ej ihåg”.   

4.5 Testmiljö 

För att likställa förutsättningarna och renodla datamaterialet utfördes testerna i labbliknande 

miljö. Därmed undanröjdes eventuella kontextuella skillnader för de testade personerna.  

 Testen utfördes i ett antal olika miljöer: föreläsningssalar på Umeå universitet och på 

IKSU samt i ett konferensrum på Umeå universitet. Inslagen visades med en projektor eller 

på stor TV-skärm. Persienner och gardiner drogs för, för att skapa så bra ljusförhållanden 

som möjligt (se figur 5). 

  

Figur 5. Testsession med en av 

   de fyra grupperna. 

http://www.surveymesh.se/
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5. Resultat 

Utifrån resultaten av de gjorda testerna kan man se vissa tendenser, varav vissa är tydligare 

än andra. Resultaten kommer nedan att redovisas och diskuteras närmare för att få en 

förståelse för dess styrkor och svagheter.  

 Samma dag som testpersonerna sett nyhetsinslagen kom de ihåg 70 % av vad de hade sett. 

Dagen efter sjönk ihågkomsten till 57 %, dag 3 sjönk den till 46 % och dag 4 till 42 % (se figur 

6). Resultaten visar tydligt en stadigt sjunkande ihågkomst av nyhetsinslagen överlag. Dessa, 

tillsammans med övriga resultat, redovisas i form av diagram för att tydligt visa utslaget av 

ihågkomsten av de fyra nyhetsinslagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Ihågkomst och längd 

Det nyhetsinslag som hade bäst ihågkomst var det korta, lätta nyhetsinslaget, kallat ”Natur”. 

Det nyhetsinslag som testpersonerna hade svårast att komma ihåg var det korta tyngre 

nyhetsinslaget om avvecklingen av spelmonopolet (se figur 7). De korta nyhetsinslagen hade 

generellt högre ihågkomst än de längre de första dagarna, men det ändrades de två sista 

dagarna av studien. Där sjönk inte ihågkomsten av de längre nyhetsinslagen lika mycket som 

på de korta nyhetsinslagen. Första dagen av studien hade de korta nyhetsinslagen en 

ihågkomst på 77 %, medan de längre inslagen hade en ihågkomst på 67 %. Den sista dagen 

hade de korta nyhetsinslagen 11 % lägre hågkomst än de längre med en procentsats på 36.

    

  

Figur 6. Diagram över testgruppernas  

    ihågkomst av nyhetsinslagen. 

Figur 7. Diagram över testgruppernas  

    ihågkomst av korta gentemot  

    långa nyhetsinslag. 



14 
 

Figur 8. Diagram över testgruppernas  

    ihågkomst av lättare gentemot  

    tyngre nyhetsinslag. 

5.2 Ihågkomst och komplexitet 

Studierna visade även att de lättare nyheterna hade, om än marginellt, högre ihågkomst än 

de tyngre (se figur 8). Första dagen hade de lätta nyheterna en ihågkomst på 73 % och de 

tyngre nyheterna 67 %. Den sista dagen på studien var hågkomsten på de lätta 

nyhetsinslagen 51 %, vilket gjorde att ihågkomsten på dessa inslag var 4 % högre då än vad 

den var dagen innan. De tyngre inslagen hade sjunkit till 36 % den sista dagen.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
5.3 Analys  

Av alla inslag är ett lättare ("Natur") i topp resultatmässigt och ett tyngre ("Spelmonopol") i 

botten. Båda dessa hör till kategorin "Kortare" inslag. I mitten ligger de båda långa. Det kan 

bero på en kombination av att lättare inslag är enklare att minnas, men att engagemang 

minskar komplexitetens negativa effekt. Resultaten visar att "Sjukförsäkring", vilket var ett 

"Längre" och "Tyngre" inslag hade bättre resultat än "TV-mast", som var "Längre" men 

"Lättare", förutom dag fyra där den senare sköt i höjden. "Sjukförsäkring" hade även bättre 

resultat än "Spelmonopol", vilket också hörde till kategorin "Tyngre", men istället var 

kortare. En anledning till detta resultat kan alltså vara att engagemang minskar 

komplexitetens negativa inverkan (Lowrey, 2006). Villkoren för sjukförsäkringarna är något 

som påverkar oss alla, medan att bytet av TV-mast inte har någon egentlig betydelse för 

människor utanför Karlskrona. Samma sak kan tänkas gälla för ”Spelmonopol”-inslaget, där 

individen inte blir direkt berörd, på samma sätt som vid villkoren för sjukförsäkringarna.  

 Ett avvikande utslag, genom en ökning av ihågkomsten den sista dagen, kan ses på alla 

diagram. Detta beror på att fyradagarsgruppen hade ett oväntat högt antal rätt på ”TV-mast”-

inslaget, vilket hörde till kategorierna ”Längre” och ”Lättare”-nyhetsinslag. De hade fler rätt 

än både tvådagarsgruppen och tredagarsgruppen. Det är, åter igen, troligtvis ett resultat av 

individuella skillnader testpersonerna sinsemellan, vilket är en svaghet inom between 

subjects design (Nielsen, 1993). Man kan på figur 7 se att de längre inslagen har ett bättre 

resultat än de kortare dag tre och fyra. Det beror delvis på fyradagarsgruppens höga resultat 

på "TV-mast"-inslaget, som nämnts ovan. Dessutom drar "Spelmonopols" låga resultat ner 

den generella ihågkomsten.   

 Resultaten vad gäller längd och komplexitet är relativt marginella. Dessa behöver studeras 

vidare, med större testgrupper. Då endast 10 personer utgjort varje grupp, bör man ta deras 

individuella skillnader i beaktning (Nielsen, 1993). Man kan inte med säkerhet säga att den 

marginella skillnaden är gällande i ett större perspektiv. Utgår man däremot från studierna 
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om ihågkomst om komplexitet inom reklam (Lowrey, 2006) och ihågkomst i förhållande till 

känslor och attityder associerade med TV-reklam (Mai & Schoeller, 2009), ter det sig rimligt 

att tro att det finns substans i resultatet. Detta då det styrks av de tidigare 

forskningsresultaten, vilka visar på liknande tendenser.  

5.4 Metodologiska reflektioner 

Den överlag jämna minskningen av ihågkomsten av alla inslagen tyder på att grupperna varit 

relativt homogena, vilket talar för ett pålitligt resultat. Som tidigare nämnt, bör studier i 

större skala utföras. Dessa bör också bestå av ett annat eller ett bredare urval testpersoner. I 

denna studie gjordes urvalet inte för att vara gällande för hela Sveriges befolkning, vilket 

vidare studier bör ta i beaktning. Att testerna endast utförts på studenter mellan 20 och 30 

år, kan självklart ha påverkat resultaten. Dock fick denna aspekt stå till övers för att få 

homogena testgrupper som var jämförbara med varandra. Homogeniteten minskar den 

påverkan individuella skillnader kan ha på resultatet. För att överbrygga den påverkan 

individuella skillnader kan ha i testgrupper med ett bredare urval, måste antalet vara mycket 

större än 40 personer.     

 Även valen av inslag påverkar resultaten. Andra inslag kan ge andra resultat, men för att 

möjliggöra denna studie behövde dock ett antal inslag väljas ut. Ett ansats har gjorts för att få 

en så bra spridning som möjligt genom att ta både långa, korta, tyngre och lättare inslag. Alla 

inslag är av sådan karaktär att de passar in i den dagliga nyhetssändningen. Mer 

uppseendeväckande nyheter, såsom 11:e september, är sådant som de flesta minns än idag, 

10 år senare. Det skulle därför inte passa i studien, då det inte skulle vara jämförbart med 

övriga inslag.   

 Studien utfördes under fyra dagar och man kan se en jämn minskning i ihågkomst. Till 

följd av detta vore det dessutom intressant att studera huruvida det fortsätter dala eller 

planar ut. 

6. Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att erhålla en förståelse för ihågkomsten av nyhetsinslag. 

Man kan tydligt se att ihågkomsten dalar jämnt över studiens fyra dagar. Detta innebär att ju 

längre tid det går, desto mindre kommer tittarna att komma ihåg av nyheterna. Då vissa 

inslag hade bättre ihågkomst än andra kan man tänka sig att både intresse och innehåll hade 

betydelse för ihågkomsten. Eftersom det finns stora individuella skillnader mellan de 

personer som tittar på nyheterna bör man ha i åtanke att designa inslagen för att nå en så 

stor publik som möjligt. Bland annat kan man tänka sig att ta hjälp av mer grafik i inslagen 

för att underlätta förståelsen hos publiken i inslag som innehåller mycket information. Det 

ter sig rimligt att se denna studie som en kartläggning av hur mycket vi kommer ihåg med 

dagens produktionssätt. Genom att få en förståelse för ihågkomsten kan ytterligare studier 

göras för att se hur den kan påverkas av nyhetsprogrammens design. I denna studies 

relaterade forskning nämns att ju mer man kommer ihåg, desto mer förstår man och man 

kan anta att nyhetsinslag utformas för att öka förståelsen av nyheterna. Dock kommer 

designen och produktionen alltid att utvecklas.   
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 En avvikande aspekt med denna studie var att en av testgrupperna kom ihåg en specifik 

nyhet betydligt bättre än vad två grupper som fyllde i formuläret några dagar tidigare gjorde. 

Detta visade sig tydligt i de diagram som framställdes under studien. Exakt vad det beror på 

kan vara svårt att säga. Det är dock intressant att konstatera vilka skillnader som finns 

mellan olika individer, att vissa kommer ihåg vissa saker medan andra kommer ihåg andra 

saker. Det i sin tur ökar den komplexitet som ligger till grund för att producera minnesvärda 

nyheter för en bred publik. Vissa kanske påverkas mer av det visuella med andra påverkas 

mer av det auditiva, vad gäller design och utformning. Därför bör vikt läggas på de tidigare 

nämnda produktionsaspekterna, såsom ljud/narrativ och grafik.   

 Att studera nyheter ur ett ihågkomstperspektiv, är ett bra sätt att skapa kunskap om 

området. Ihågkomst skulle, i förhållande till nyheter, kunna tänkas likställas med kunskap. 

Ju mer man kommer ihåg, desto mer kunskap tar man till sig. Det i sin tur ökar 

allmänbildningen. Genom kunskap ökar människans vetskap om sitt eget och andras värde. 

Vi vet våra och andras rättigheter. Falska sanningar från gamla religioner och levnadsätt kan 

avfärdas.  

 Förr låg konkurrensen mellan olika nyhetsrapportörer mellan TV och dagstidningar, vilka 

båda överlag är pålitliga källor. I dagens samhälle har de flesta tillgång till Internet och 

kommer därigenom i kontakt med nyheter på många andra håll. Detta medför både positiva 

och negativa biverkningar. Positivt är att man har större möjlighet att läsa tidningar och följa 

nyhetsprogram från andra delar av världen, negativt är att det finns mycket okontrollerat 

material. Det lägger i sin tur extra vikt på att korrekta nyheter finns lättillgängliga. Dessutom 

måste dessa nyheter också sticka ut ur mängden genom att både tilltala och fånga tittare 

såväl som att vara minnesvärda för att kunna utkonkurrera falska nyheter från andra källor. 

Man kan även tänka sig att kraven på tilltalande nyheter designmässigt kommar att öka. 

Upplevs nyheter som tråkiga är det troligt att många, speciellt yngre, kommer att söka sig till 

andra källor. Självklart kan inte alla nyheter vara intressanta för alla, men god produktion är 

alltid en styrka.  

 För att i framtiden veta hur vi ska designa och producera nyheter behöver vi till en början 

få en förståelse hur det ser ut i dag. Hur mycket kommer man ihåg? Vad kommer man ihåg 

bäst? Det är vad denna studie har haft som ansats att göra. Därefter kan vidare steg tas, för 

att förbättra nyhetsproduktionen.    

7. Framtida forskning 

Som nämnts finns det många delar i den utförda studien som borde studeras vidare för att 

testa dess pålitlighet.   

 Fortsatt forskning bör även göras på förhållandet mellan ihågkomst och de olika 

produktionsaspekterna som nämnts. Produktionsaspekterna påverkar hur vi förstår och 

uppfattar nyhetsinslag. Men hur påverkar dessa ihågkomsten av nyheter? Studier har visat 

att det finns ett samband mellan förståelse och ihågkomst (Lowrey, 2006; Mai & Schoeller, 

2009). Vad kan förändras och utvecklas inom produktionsaspekterna för att förbättra 

möjligheten till ihågkomst?  
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8. Tack till! 

Först och främst vill vi tacka Charlotte Wiberg, vid Institutionen för Informatik, för all hjälp 

och stöd under denna arbetsprocess. Vi vill också tacka Stefan Hedin, analyschef på TV4-

Nyheterna, för hans bidrag med nyhetsstatistik. Sist men inte minst, vill vi även tacka alla 

snälla studenter som ställt upp som testpersoner i vår studie. 
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Bilaga 1 

1  

Dina uppgifter och datan kommer att hanteras anonymt.  

1.1 Namn: * 

 

1.2 Kön: * 

Kvinna 

Man 

1.3 Ålder: * 

 

1.4 Hur ofta kollar du på Tv-nyheter? * 

Aldrig  
   

Dagligen  

1  2  3  4  5  

     

 

2 Nyhetsinslag: Tv-mast 

2.1 I vilken stad finns Tv-masten? * 

Jönköping 

Karlskrona 

Kalmar 

Helsingborg 

Kommer ej ihåg 

 

2.2 När byggdes masten? * 

I början av 50-talet 

I slutet av 50-talet 

I början av 60-talet 

I slutet av 60-talet 

Kommer ej ihåg 
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2.3 När ska den nya masten byggas? * 

Till hösten 

Till vintern 

Nästa vår 

Nästa sommar 

Kommer ej ihåg 

2.4 Varför måste den gamla masten bytas ut? * 

Den är trasig 

Den har inte tillräckligt bra täckning 

På grund av kravet på ny teknik 

På grund av ändrade kravspecifikationer 

Kommer ej ihåg 

2.5 Masten räknas som det mest framträdande landmärket i denna stad tillsammans 

med en annan byggnation. Vilken? * 

Stadskyrkan 

Fyren 

Stora hotellet 

Vattentornet 

Kommer ej ihåg 

2.6 Vart ska den nya masten byggas? * 

På andra sidan staden 

Ej bestämt 

Vid sidan av den befintliga 

Två kilometer sydost om den befintliga 

Kommer ej ihåg 

2.7 Vad måste göras med den nya masten innan den gamla kan rivas? * 

Flytta över gammal utrustning och bygga nya system 

Ta bort all elektronik från den gamla masten 

Säkerställa att sändningarna fungerar 

Aktivera systemen 

Kommer ej ihåg 
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2.8 Vem äger masten? * 

Bahnhof 

Swefour 

Norska Pronea 

Teracom 

Kommer ej ihåg 

2.9 Varför var denna mast så speciell under en händelse i början av 80-talet? * 

Den orsakade strömavbrott 

Det var den enda mast de kunde sända ifrån 

Den gick sönder 

Den blev en samlingspunkt för stadsbefolkningen 

Kommer ej ihåg 

2.10 Vad händer med mastens två tillhörande hus? * 

De uppgraderas 

De rivs 

De flyttas 

De säljs 

Kommer ej ihåg 

3 Nyhetsinslag: Natur 

3.1 Vilket yrke hade mannen i repotaget? * 

Biolog 

Naturvetare 

Fenolog 

Botaniker 

Kommer ej ihåg 

3.2 Hur måga med samma yrke trodde han att det fanns mellan Stockholm och Umeå? * 

2-4 

6-8 

10 

Han var den enda 

Kommer ej ihåg 
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3.3 Varför ville han att det skulle finnas fler med samma yrke? * 

Vill ha någon att samarbeta med 

Anser att det är viktigt för forskningen 

Yrket är tidskrävande 

Vill ha någon att jämföra med 

Kommer ej ihåg 

3.4 Vad är tanken bakom detta jobb? * 

Se mönster i årstidsväxlingar över tid 

Se mönster i växternas spridning 

Studera växters livscykel 

Studera växternas placering 

Kommer ej ihåg 

3.5 Han nämner att det nu är den varmaste perioden sedan vilken tidsperiod? * 

Stenåldern 

Bronsåldern 

Järnåldern 

Vikingatiden 

Kommer ej ihåg 

4 Nyhetsinslag: Sjukförsäkring 

4.1 Vad protesterade man emot under påskuppropet? * 

Villkoren i sjukförsäkringen 

Sänkta tak i sjukförsäkringen 

Det sätt sjuka blir behandlade 

Otillräcklig vård/rehabilitering 

Kommer ej ihåg 

4.2 Vilka städer filmades inslaget ifrån? * 

Östersund, Gävle, Västerås 

Stockholm, Göteborg, Malmö 

Helsingborg, Jönköping, Malmö 

Stockholm, Borlänge, Kalmar 

Kommer ej ihåg 
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4.3 Vilken sjukdom lider Erik Videgård av? * 

Ischias 

MS 

Reumatism 

Cancer 

Kommer ej ihåg 

4.4 På hur lång tid hade han inte fått sjukpenning när inslaget sändes? * 

Sex månader 

Ett år 

15 månader 

Två år 

Kommer ej ihåg 

4.5 Vart fick han pengar ifrån under sin behandling? * 

Banklån 

Soc 

Sparpengar 

Lån från nära och kära 

Kommer ej ihåg 

4.6 Vilka tog initiativ till påskuppropet? * 

Socialdemokraterna 

Sveriges kristna råd 

Frälsningsarmén 

NHR 

Kommer ej ihåg 

4.7 På ungefär hur många platser i landet pågick påskuppropet? * 

Tre 

Tio 

30 

50 

Kommer ej ihåg 

4.8 Varför var Lasse Steiner med i påskuppropet trots att han själv inte var drabbad? * 

Hans fru är drabbad 
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Han är politiskt engagerad 

Han känner för de som är utförsäkrade 

Han har en ärftlig sjukdom som kan bryta ut 

Kommer ej ihåg 

4.9 Vad hade Chatrine Ahlgren-Pålssons parti varit med och utformat? * 

Systemet med utförsäkringarna 

Ett förändringsförslag 

Politiska program 

Redovisningsskyldighet för sin sjukdom 

Kommer ej ihåg 

4.10 Vad var hennes försvar till protesterna? * 

Motverka försäkringsbedrägeri 

Det var nödvändigt för välfärden 

De trodde ej att så många skulle drabbas 

Att det var av ekonomiska skäl 

Kommer ej ihåg 

5 Nyhetsinslag: Spelmonopol 

5.1 Vilket parti är öppet för en avveckling av det svenska spelmonopolet? * 

Socialdemokraterna 

Moderaterna 

Kristdemokraterna 

Miljöpartiet 

Kommer ej ihåg 

5.2 Varför är de öppna för en avveckling? * 

De vill komma tillrätta med spelmissbruket 

De vill ha kontroll över svenskarnas spelvanor 

De vill skapa konkurrens på svenska spelmarknaden 

Minska olagligt spelande 

Kommer ej ihåg 

5.3 Vad är det de vill utveckla så att privata spelaktörer kan etablera sig i Sverige? * 

Regelverk och avgifter 
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Högre vinstskatt för spelarna 

Hjälp med marknadsföring 

Licenssystem och kravlista 

Kommer ej ihåg 

5.4 När föreslog den statliga spelutredningen att Svenska spel skulle förlora sitt 

monopol? * 

Tre månader sedan 

Förra året 

Tre år sedan 

Fem år sedan 

Kommer ej ihåg 

5.5 Varför måste det snart fattas ett beslut om monopolet? * 

Utomståendes konkurrensmöjligheter minskar allt eftersom Svenska spel växer 

Många spelar utan kontroll utanför monopolet 

När svenskar spelar på internationella sajter försvinner skattepengarna utomlands 

Många spelaktörer kan annars starta sina företag i andra länder 

Kommer ej ihåg 

6  

6.1 Ranka huruvida du har varit relativt säker på svaren eller om du har gissat. * 

Gissat  
   

Varit 

säker  

1  2  3  4  5  

     

Tack för din medverkan! 

Svaren har sparats.  

 
 

 


