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Syfte
Besöka CBBC och BBC i Manchester för att bland annat se hur de arbetar med nå en
ung publik som inte är uppväxta med linjär TV i broadcast.
Besöket
Jag anlände till BBC i Manchester tidigt på torsdagen den 26 oktober. Först besökte
jag redaktionen för Newsround, CBBC:s nyhetsprogram för barn. Jag satt med under
deras morgonmöte och lyssnade på hur de gjorde sin nyhetsvärdering och hur de
tänkte kring vilka ämnen som skulle tas upp i programmet.
Efter morgonmötet fick jag möjlighet att prata med olika personer på redaktionen
som ansvarade för olika områden så som webb, innehåll, användarstatistik mm.
Det var intressant att höra hur de resonerade och vad de upplevde att deras tittare
vill se. Ett särskilt aktuellt ämne var hur Newsround hanterar terrordåd. De har ju
tyvärr en del erfarenhet av flera terrordåd den senaste tiden och har därför kunnat
dra lärdomar och skapa rutiner för hur de ska hantera dessa händelser. En viktig
lärdom var att inte försöka haka på övrig media och publicera så snabbt som möjligt,
utan snarare backa tillbaka och försöka se hela bilden innan publicering.
I Storbritannien är inte användandet av sociala medier, så som Instagram och
Snapchat lika vanligt bland barn och många brittiska föräldrar har en striktare
hållning än vad vi är vana med i Sverige. De flesta sociala medier har 13-årsgräns
och Newsround får därför inte använda sig av dessa för att nå sin publik då det
skulle kunna uppfattas som att de uppmuntrar till att bryta mot reglerna. Detta var
någon som redaktionen var tydligt frustrerade över. Efter besöket på Newsrounds
redaktion blev jag runtvisad och fick titta på övriga studios och prata med några i
redaktionen för BBC morgonprogram BBC Breakfast.
Det var intressant att få besöka flera nyhetsredaktioner och se hur de arbetar. Den
stora skillnaden mot SVT i Sverige är att BBC har så otroligt mycket mer resurser.
Vad det gäller de redaktionella diskussionerna så var det mesta likt hur jag tycker att
det låter i Sverige. Den stora skillnaden var att BBC verkar ha en betydligt mer
traditionell och mer stelbent struktur. I Sverige är de flesta multikompetenta, medan
jag upplevde att BBC var mer fast i en traditionell uppdelning mellan olika
yrkesgrupper.
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