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Halvparten av 18-44-åringene savner ikke NRK
«i det hele tatt»
Av NTB - 23. mai 2018 | 08:15
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Bli den første av vennene dine til å like dette

Resett
Mediedirektør Marius Lillelien i NRK sier han ikke er overrasket over at det er Frp-velgerne og de yngste som
savner NRKs tilbud minst under streiken. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

for ca. en time siden

Maria Zähler:

Store deler av befolkningen sier de ikke savner nyheter og programmer fra de
streikende i NRK. Og ingen savner NRK mindre enn Frp-velgerne.
En undersøkelse InFact har gjort for Medier24 , viser at 34 prosent ikke savner
NRK «i det hele tatt» under streiken. Samtidig sier 18 prosent at de savner NRKs
tilbud «svært mye».

Hva er egentlig formålet med en god
flyktningpolitikk? At vi skal gjøre så
godt vi kan for å gi så mange som
mulig av disse tak over hode og mat på
bordet på et trygt sted, eller at så
mange som overhodet mulig skal få
komme til Norge? Er det slik at vi må
se dem for å kunne hjelpe dem? All
logikk peker selvfølgelig mot at dette
ikke stemmer.

Kun 9,7 prosent av dem som ville ha stemt Frp om det var stortingsvalg i
morgen, savner NRK «svært mye». Samtidig sier 70,8 prosent av Frp-velgerne at
de ikke har savnet NRK «i det hele tatt» under streiken.
– Frp er et parti som tidligere har gått til valg på å oppheve lisensen, så det er
ikke så overraskende, sier fungerende mediedirektør Marius Lillelien i NRK.

Siste saker

Undersøkelsen viser videre at 50,6 prosent av 18-29-åringene og 47,1 prosent av
30-44-åringene ikke har savnet NRKs programmer, nyheter og andre tilbud «i
det hele tatt».
Lillelien er ikke overrasket over at det er de yngste mediebrukerne som savner
NRK minst.
– Dette er også de gruppene hvor det er minst lojalitet til norske medier generelt,
det er helt i tråd med alle andre undersøkelser vi har sett tidligere, sier han.

EU-domstolen: Halalslakt må
skje i godkjente slaktehus
Halalslakt uten bedøvelse kan kun nne sted i

BI-professor Morten Kinander mener tallene er dramatiske.

godkjente slaktehus, fastslår EU-domstolen. EUs
lovgivning åpner for rituell slakt uten bedøvelse

– Det er verre for NRK enn det jeg hadde trodd, sier han til Medier24.

fordi dette anses som viktig...
To politifolk skutt og drept i Belgia

Kinander gikk nylig ut i Aftenposten med påstanden om at streiken ville vise at
folk klarte seg uten NRK.

Kraftige børsfall i Italia og Spania

Undersøkelsen ble gjennomført av InFact 21. mai. Det ble gjort 1.012
telefonintervjuer i et landsrepresentativt utvalg.
(©NTB)

Denne stjernekvintetten kjemper
for å komme i kampform til VM
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Resett en del av forklaringen
Hva skjedde egentlig på
begynnelsen av 1990-tallet?
Tommy Robinson får Europa til
å vise sitt sanne ansikt

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Ungdommen vil snart trekke

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i
kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider
og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte
kommentator. Personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling
og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett
forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å
kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan
føre til utestengelse.

mot FrP
Tsjekkisk statsminister: Vil
sende soldater for å stanse
masseinnvandringen
Politikere i Sogn og Fjordane
kjemper for å bevare mottak og
bosette ere yktninger

21 Kommentarer

1


Resett

Beste først

⤤ Del

 Anbefal 1

Logg inn

Bli med i diskusjonen ...
LOGG INN MED

Norsk media tier etter at
tusenvis gikk i støttemarkering
for Tommy Robinson
Venninna fra helvete – historien

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

om en kvinnelig psykopat

Navn

Se Resett Talkshow i reprise
Svein Olav Johansen • for 6 dager siden

Gammelmedia er i ferd med å miste grepet på befolkningen.
24 △

Resett Talkshow #14 - …

▽ • Svar • Del ›

R Freewayflyer • for 6 dager siden

Etter å ha vært borte i pinsa med kun NRK som alternativ på
TV så er jeg overrasket over hvor bra NRK har levert, kun gode repriser, ingen
kunstige debatter, ingen på dyttinger av sosialististe nyheter, påfallende lite
muslimske deltagere eller propaganda fra Sjefen sjøl.
Ja det er ingen grunn til å stoppe streiken, ingen savner
NRK i følge undersøkelser blant folket, da må det gå opp et lys for Stortinget,
legg ned hele mediehuset før det går på kunstig åndedrett
15 △

▽ • Svar • Del ›
Mjolne > R Freewayflyer • for 6 dager siden

Kanskje NRK til og med er bedre når de streiker!
7△

▽ • Svar • Del ›

ad1648 > R Freewayflyer • for 6 dager siden

Det var repriser på Fleksnes gitt. Det har jeg savnet! Marve er min store helt!
3△

▽ • Svar • Del ›

Sivert Sæterbø • for 6 dager siden

Ikke glem Eriksens tvangsomlegging til DAB i 2017 !!!??
Jeg alene kjenner flere titalls eldre som sluttet å lytte på radio i 2017. Altså det må ikke
en streik til for å få folk til å slutte å se og høre på NRK. Ledelsen klarer det fint alene.
15 △

▽ • Svar • Del ›

Peter Johan Olavsen • for 6 dager siden

Så da er jo saken enkel, legg ned hele greia eller innfør betalings tv.
14 △

▽ • Svar • Del ›

Bernt Bjermeland • for 6 dager siden

Hva er det å savne der? AK-nyheter, som forvrenger sannheten til å passe sitt eget
syn? Nei, legg ned hele NRK.
12 △

▽ • Svar • Del ›

DrD . • for 6 dager siden

Hva er det saken handler om? Er det ikke sendinger på NRK?
12 △

▽ • Svar • Del ›
Simen Midtfjord > DrD . • for 6 dager siden

Det er vel snakk om nyhets- og aktualitetssendingene, de som de streikende
står for.
3△

▽ • Svar • Del ›
Kjell Pettersen > Simen Midtfjord • for 6 dager siden

"Nyheter"? Det er vel så nært propaganda man kan komme.
Innslagene er så farget av journalistenes politiske ståsted at det er
direkte pinlig.
Men faktisk, mye av det som sendes under streiken nå er sebart.
Men de programmene er vel heller ikke laget av "journalistene" Wold,
Torp og Solheim.
6△

▽ • Svar • Del ›

Pål Sigland > Simen Midtfjord • for 6 dager siden

Kjører NRK slike sendinger når journalistene ikke streiker?
2△

▽ • Svar • Del ›

invernes • for 6 dager siden

Hvordan i all verden kan noen ha lojalitet til norske medier generelt i det hele tatt ? jeg
kan forstå mennesker over 70 , de er satt fast i gamle tradisjoner, men de forsvant da
DAB ble etablert, for de lyttet mest på radio.
11 △

▽ • Svar • Del ›

Lars Lekmann • for 6 dager siden

Ting jeg savner mer enn NRK:
- Tannverk
- Urinveisinfeksjon
- Jordrottene i plenen
- Svigermor
The list goes on and on
8△

▽ • Svar • Del ›

Kjell Pettersen • for 6 dager siden

Hvem er det de har spurt?
Alle med fasttelefon?
Absolutt ingen jeg kjenner (og det er noen) savner NRK, og det gjelder både unge og
gamle. Tallene er alt for høye.
De eneste er vel svigers og de er 65+
6△

▽ • Svar • Del ›

Mjolne • for 6 dager siden

Jeg er eldre enn 44 år, jeg stemmer ikke Frp, eller i det hele tatt, og jeg savner ikke
NRK heller.
En mindre kilde til løgn er bare litt befriende!
5△

▽ • Svar • Del ›

Svein Svendsen • for 6 dager siden

Alt jeg ønsker meg av mediene, NRK inkludert, er en saklig og nøytral formidling av
hendelser, ingen skjulte agendaer, at intet blir skjult, selv om det kan gi et negativt
utslag for den politikk journalister og ledelse ønsker. Mediene skal gi folk et grunnlag
for å gjøre opp sin egen mening om saker, ikke selge inn bestemte synspunkter eller
politiske partier.
Kan dette være så vanskelig?
4△

▽ • Svar • Del ›

Øistein Østgaard • for 6 dager siden

Å savne noe er noe helt annet enn å fint klare seg uten. Noe som jeg tror NRK-streiken
er med på å klargjøre. Man kan selvsagt savne det å daglig hate den blodrøde
statskanalen, men man kan etterhvert som tiden går og streiken forhåpentligvis varer,
også fort finne ut at man klarer seg uten NRK når savnet etter dette hatet mot dem har
forsvunnet. Dermed blir man kvitt et stort irritasjonsmoment samtidig som kanalen er
borte fra tankene for godt og folket sparer enorme summer på å slippe dem. NRKstreiken og mediehusets selvmord bidrar dermed til folkehelsen på en svært positiv
måte. Og det skal de ha takk for...
2△

▽ • Svar • Del ›

Skeptisk • for 6 dager siden

Jeg savner heller ikke mental KREFT.
2△

▽ • Svar • Del ›

Da er det nok! • for 6 dager siden

Har ikke merket noe til streiken i det hele tatt. Ser ikke på NRK heller, så det utgjør
ingen forskjell for meg. Ikke har jeg DAB heller, så jeg slipper unna på radio også.
Lokalradioen fungerer utmerket godt der jeg ferdes mest med bil. NRK er moden for å
skrotes :-)
1△

▽ • Svar • Del ›

Erasmus Montanus • for 6 dager siden

På FB-siden til de streikende «journalistene» i Sosialistisk Rikskringkasting, har de
som slogan at de ikke vil gå ut på dato. Jeg går ut i fra at de ikke ser ironien i dette.
Toget deres har for lengst forlatt perrongen.
1△

▽ • Svar • Del ›

hans_etterstad • for 6 dager siden

https://www.hegnar.no/Nyhet...

△ ▽ • Svar • Del ›
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