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Till Publicistklubben

I mars 2o1o bescikte jag BBC:s lokalstationer i Southampton och Oxford i England

tack vare ett stipendium fr8'n publicistklubben . Mitt studiebescik varande under en

veckas tid . Eftersom jag arbetar som TV journalist p6 SVT Ume& var jag intresserad

att titta pi hur de jobbar i ett annat land . Nu vill jag fcirmedlan n&gra uppgifter som

jag tyclite var intressanta och som civerraskade mig.

o Fcirst och frdmst hade de mycket personal p5 BBCs bf,da stationer jdmfcirt med
i Sverige.

. Tekniken var sfi gammelmodig, de jobbade fortfarande med band.
o Intressant att de jobbade bide radio och TV ihop p6 samma station.
o Personalen var s8' duktiga pfl att giira sina inslag.

Jag startade med att besrika BBC Southampton under 3 dagar och flkt sedan till

lokalstationen i Oxford under z dagar. I Oxford var det betydligt mindre personal

och de sdnde bara ett ftinster pi ro minuter i den stora halvtimmess[ndning varje

dug.

Jag fr&gade vad de trodde om framtiden, och det svar jag fick var att lokal-tv

sdndningar nog dr kvar i fem f,r till, men sedan ligger nog det mesta p& webben.

Intressant i sammanhanget 6r ocksfr att BBC inte fick utvecHa sin webb som dom

ville, detta p& grund av konkurrensen med tidningarnas webb.

Vad jag tar med mig tillbaka till Sverige efter det den hdr studieresan till Sverige i

framfcirallt det totala samarbetet mellan radio och TV, nigot som vi gjorde i Sverige

for 3o [r sedan. De jobbade mer med bilderna in vad vi gcir i i Sverige. Det verkade



ockse som redaktionen ibland valde nyheterna efter mcijligheten att grira bilder, ett

intressant upplfigg . Nu hr min nyfikenhet vdckt och jag vill giirna veta mer hur det

gflr till i andra lhnder frir att fh chans till jiimfcirelse och utvecklas i mitt yrke. Jag

tackar s& mycket fcir att jag f6tt mcijlighet till att gcira dessa studier,

Kvitton pfl flygbiljetter och hotellkostnader bifogas i original.
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Vdnlig"en Anders Ohlund
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