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Kapitel 1 
Inledning 

 

 
 
 

örutsättningarna för de medierade kommunikationsflödena i samhället har förändrats 
radikalt under de senaste årtiondena. Digitala plattformar och sociala medier har med-

fört nya villkor, inte bara för möjligheterna att nå ut till en stor publik och för publikens 
tillgång till medierna, utan också för publikens möjligheter att etablera kommunikativa 
nätverk och att delta i spridningen av sådant medieinnehåll som tidigare var förbehållet de 
stora medieföretagen. I detta nya medielandskap har således människors förutsättningar 
och villkor för att utgöra mediepublik förändrats radikalt jämfört med förhållandena i det 
fördigitala samhället. 
    En av konsekvenserna av detta är att de medievanor som tidigare utmärkte framför allt 
den svenska publiken inte längre reglerar allmänhetens mediekonsumtion på samma sätt 
som tidigare. Digitala plattformar, portabel medieteknologi och nya former och format för 
den massmedierade kommunikationen har möjliggjort andra sätt för publiken att använda 
medier. De har också tillgängliggjort samhällets kumulerade kunskapsbank i form av det 
samlade medieinnehållet på ett helt nytt sätt. Detta gäller inte minst för nyhetsförmedling-
en. Frågan är vilken betydelse detta fått för publikens nyhetsrutiner. 
    I det fördigitala samhället var den svenska allmänhetens nyhetskonsumtion integrerad 
med de övriga medievanorna. Publikens rutiner för dagstidningsläsning, TV-tittande och 
radiolyssnande innebar att en stor andel av allmänheten regelmässigt exponerades för ny-
heter, oftast på daglig basis. Idag har dessa nyhetsvanor luckrats upp betydligt. Dagstid-
ningsläsandet och konsumtionen av TV-nyheter har minskat (Nordicom-Sveriges Mediebaro-
meter 2017); i stället hämtar fler och fler svenskarna sina nyheter från sociala medier, fram-
för allt Facebook (Svenskarna och internet 2017), en tendens som är globalt återkommande 
(Reuters Institute Digital News Report 2017). 
    Denna förändring av svenskarna medievanor innebär dels att exponeringen för medier-
nas nyhetsutbud inte längre sker med samma automatik som tidigare, dels att mönstret för 
publikens nyhetskonsumtion kommit att präglas av de användarvillkor som är knutna till 
de digitala plattformarna. Detta gäller särskilt för den växande andel av nyhetspubliken 
som använder de sociala medierna som nyhetskälla; här skiljer sig villkoren för nyhetsför-
medling och nyhetskonsumtion i betydande utsträckning från dem som gäller för de tradi-
tionella nyhetsmedierna.  
    Det finns idag således inte några självklara kontaktytor mellan nyhetskällorna och ny-
hetspubliken och inte heller några etablerade mönster för nyhetskonsumtion. Vilka an-
vändningsmönster har då ersatt de gamla rutinerna i den del av publiken som vill hålla sig 
informerad om aktuella omvärldshändelser? Hur går man till väga för att upprätta en kon-
taktyta med den medierade nyhetsförmedlingen när denna kontaktyta inte redan finns in-
byggd i etablerade, dagliga vanor att använda nyhetsmedier? Hur är denna kontaktyta be-
skaffad, hur resonerar man när man väljer bland nyheter och nyhetskällor, och vilka prin-
ciper och motiv styr dessa val? Dessa frågor står i fokus i den undersökning som redovisas 
här. 
    Frågorna äger särskild relevans när det gäller den del av publiken som aldrig fullt ut etab-
lerat en vana att ta del av de traditionella nyhetsmedierna på traditionellt sätt, det vill säga 
de unga under 25 år. Bakom dessa frågor finns också den mer grundläggande frågeställ-
ningen om hur dagens unga nyhetspublik, som inte med nödvändighet har övertagit de 
etablerade förväntningar och krav som tidigare funnits på mediernas nyhetsjournalistik, 
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förhåller sig till omvärldsrapportering generellt och till de etablerade nyhetsföretagen som 
källor till nyheter.  
     Syftet med denna studie är att bidra till att öka kunskapen om hur den digitala publiken 
navigerar i nyhetsutbudet, hur man resonerar och vad man prioriterar, vilka strategier för 
att hålla sig orienterad som utvecklats och hur dessa strategier tas i bruk för att upprätta ett 
gränssnitt mot nyhetsflödet. Då användningen av digitala medier är mest utvecklad bland 
de yngre åldersgrupperna har dessa fått utgöra underlag för studien. 
     Mer specifikt är den empiriska undersökningen avgränsad till hur en grupp på tio unga 
vuxna, med intresse för att hålla sig informerade om vad som händer i omvärlden, har kon-
struerat sin kontaktyta med den medierade nyhetsförmedlingen. Detta har undersökts med 
hjälp av semistrukturerade kvalitativa samtalsintervjuer. Avsikten är att dessa tio fallstudier 
skall bidra till att öka kunskapen om hur unga medieanvändare idag tänker och agerar när 
det gäller att hålla sig informerad om aktuella nyhetshändelser och om omvärlden. Detta 
används som underlag för slutsatser beträffande undersökningens huvudsakliga forsknings-
problem: Vilka rutiner för användning av nyheter från digitala nyhetskällor har idag ersatt 
de nyhetsvanor som utmärkte publiken i det fördigitala mediesamhället? 
    Forskningsproblemet utvecklas närmare i kapitel 2, som beskriver hur svenskarnas medie- 
och nyhetskonsumtion förändrats och hur denna förändring öppnar för frågan om hur da-
gens digitalt orienterade nyhetspublik förhåller sig till konsumtion av nyheter. För att 
kunna besvara denna fråga är det nödvändigt att först titta på de teorier som hittills funnits 
tillgängliga för att förklara och förstå medieanvändning generellt, vilket görs i kapitel 3.  
    Som framgått är digitala medieplattformar en viktig nyhetskälla idag. Dessa skiljer sig 
emellertid från de traditionella medieformatet i flera avseenden, vilket får följder för an-
vändningen av dem. Detta belyses närmare i kapitel 4, som redovisar de digitala mediernas 
egenskaper, både generellt och beträffande nyhetsförmedlingen. De förändrade användar-
villkor som de digitala medierna medför är en viktig faktor bakom den nya innebörd som 
begreppet mediepublik fått i det digitala mediesamhället. Detta utvecklas närmare i kapitel 
5, som också omfattar en översikt över de villkor som gäller specifikt för dagens unga ny-
hetspublik. Eftersom studien är begränsad till mediernas nyhetsinnehåll innehåller detta 
kapitel även en kortfattad redovisning av den teoretiska innebörden i begreppet nyheter 
med tonvikt på hur unga nyhetsanvändare ser på detta begrepp. 
     En betydelsefull del av villkoren för nyhetspubliken utgörs av de olika typer av utbyten 
som man som publik kan få ut av att ta del av den medierade nyhetsförmedlingen. Dessa 
utbyten behöver inte bara gälla den innehållsliga aspekten – användning av nyhetsmedier 
kan ha ett värde för publiken även i andra avseenden. I kapitel 6 redovisas en översikt över 
de olika typer av utbyten som nyhetskonsumtion och nyhetskällor kan erbjuda. 
     Det som framkommit om de nya villkoren för både medier och publik i kapitlen fyra, 
fem och sex sammanfattas och systematiseras med hjälp av en teoretisk analysmodell i ka-
pitel 7. Mot bakgrund av dessa teoretiska utgångspunkter formuleras problemet i mer preci-
sa termer i kapitel 8. Här redovisas också de forskningsfrågor som styrt den empiriska 
undersökningen, liksom undersökningens metod och material.  
     Kapitlen nio, tio och elva redovisar analyser och diskussioner av den empiri, som under-
sökningen omfattar. I kapitel 9 belyses de övergripande användarmönster och nyhetsrutiner 
som återfinns bland undersökningens respondenter. Dessa analyseras i sin egenskap av att 
utgöra nyhetsstrategier. I kapitel 10 gäller analysen respondenternas nyhetsreception, det vill 
säga den typ av nyheter som de föredrar att ta del av och anledningarna bakom dessa prefe-
renser. Kapitel 11  belyser de nyhetskällor som respondenterna använder och deras syn på 
nyhetskällor generellt.    
     I kapitel 12 sammanfattas och diskuteras avslutningsvis de huvudresultat som framkom-
mit i undersökningen. 
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Kapitel 2 
Problemet 

 

 
 
 

ublikens användning av medier har traditionellt utmärkts av en långt driven rutinise-
ring – en individ använder i stor utsträckning samma medier vid samma tillfällen och 

tidpunkter och på i stora stycken samma sätt (se t.ex. Zillman och Bryant 1985; Reimer 
1994; Mc-Quail 1997, 2011). På så vis utgör de vanemönster, som präglar individens me-
dieanvändning, samtidigt ett viktigt villkor för nyhetskonsumtionen. Förändras medieva-
norna förändras också förutsättningarna för att utveckla rutiner för nyhetskonsumtion.  
     Under de senaste tjugo åren har det svenska medielandskapet genomgått en radikal 
transformation, och i takt med detta har den svenska publikens användning av medierna 
också förändrats. I detta kapitel ges en översiktlig redovisning av hur användningen av ny-
hetsmedierna dagspress, radio och TV har utvecklats sedan 1990-talet. Slutsatsen är att den-
na utveckling skapat nya förutsättningar för hur nyhetsrapporteringen exponeras för publi-
ken, och att dessa förutsättningar i sin tur reser ett antal viktiga frågor kring hur dagens 
publik närmar sig medierna i syfte att ta del av nyheter. 
 
 
2.1  Medieanvändning i Sverige 
 
 
I Sverige, liksom i många andra europeiska länder, har dagstidningarna och de stora na-
tionella etermedierna traditionellt tjänstgjort som befolkningens huvudsakliga nyhetskällor. 
Morgontidningarna har försett människor med lokala nyheter och annan information om 
närsamhället medan de nationella etermedierna – särskilt televisionen – har utgjort betydel-
sefulla källor för nyheter om nationella och internationella händelser och angelägenheter 
(Weibull 1989; Weibull 1995a, 1995b; Hadenius och Weibull 1999; Hallin och Mancini 
2014; Andersson och Weibull 2013; Wadbring et al. 2016).  
      Under många år strukturerades den svenska publikens medieanvändning enligt tämli-
gen fasta grundprinciper. Det som framför allt utmärkte de svenska medieanvändarna var 
en hög grad av homogenitet: De allra flesta svenskar tog regelbundet del av dagspress, TV 
och radio (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013). Eftersom kanalutbudet i radio och TV 
fram till 1980-talet i huvudsak var begränsat till utbudet från dåvarande Sveriges Radio 
innebar detta att alla i publiken konfronterades med i stort sett samma medieinnehåll, och 
även om olika individer lade tonvikten på olika typer av medieinnehåll i sin användning 
var exponeringen för olika innehållskategorier relativt likartad (Reimer 1994). Från och 
med 1980-talet breddades utbudet av TV- och radiokanaler när etermediemarknaden avreg-
lerades, men svensk public service-TV kvarstod som det TV-företag som användes mest och 
som hade bäst status och ställning i publiken (Elliot 1997; Andersson och Weibull 2017). 
     Fram till 1990-talet var genomsnittssvensken relativt förutsägbar vad gällde medieva-
norna. Vanan att ta del av en viss uppsättning medier etablerades successivt under indivi-
dens unga, formativa år och kvarstod sedan genom resten av livscykeln med endast mindre 
variationer på individbasis (Weibull 1983; Westlund och Weibull 2013). Detta hindrade 
inte att det fanns skillnader mellan olika befolkningsgrupper, beroende på bland annat so-
cial bakgrund och utbildning (Reimer 1994). Skillnaderna, som inte enbart tog sig uttryck i 
valet av medier utan även i valet av olika typer av innehåll, var emellertid jämförelsevis 
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konstanta över tid (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013). Men under 1900-talets sista de-
cennium börjar bilden förändras.  
 
 
Medieanvändningen efter 1990 
 
Efter 1990 började tendenser till en uppluckring av de tidigare så stabila användnings-
mönstren i den svenska allmänheten att göra sig gällande, en utveckling som accelererade 
efter inträdet i 2000-talet. Framför allt gäller detta dagstidningsläsningen, och då särskilt 
läsningen av morgontidningar. 1980 läste nästan 75 procent av befolkningen1 en morgon-
tidning en genomsnittlig dag – 2017 var motsvarande andel nere i 44 procent, och då inklu-
deras även läsning via digitala plattformar (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017). Idag 
publicerar sig de flesta svenska dagstidningarna både på papper och online, men detta har 
med andra ord inte bromsat den negativa trenden beträffande läsarandelar. Den svenska 
allmänheten läser helt enkelt inte dagstidningar i samma utsträckning som tidigare, oavsett 
plattform. 
     Televisionens ställning i publiken har varit något mer motståndskraftig. Tittarandelarna 
ökade fram till slutet av 1990-talet i takt med att utbyggnaden av satellit- och kabel-TV 
medförde att utbudet växte och tillgången ökade, men efter millennieskiftet har tittandet 
visat tendenser att minska. Radiolyssnandet uppvisar i stort sett samma utveckling som TV-
tittandet. (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017) 
     En del av förklaringen till denna negativa utveckling för dagspressen återfinns i de nya 
marknadsvillkor och det förändrade medielandskap och som utmärkt tiden efter 1990. Efter 
lågkonjunkturen under 1990-talets första hälft, en lågkonjunktur som slog hårt mot framför 
allt  morgontidningarna, fick dagspressen konkurrens av nya annonsmedier: de kommer-
siella TV-kanaler som kommit in i bilden under början av 1990-talet. Dagstidningarnas 
svårigheter att bromsa den ekonomiska kräftgången och de sjunkande annonsintäkterna 
fortsatte in i det nya millenniet. Nu hade dessutom ytterligare en ny typ av aktör kommit in 
på marknaden: medieföretag med internetbaserade plattformar. Trots att de traditionella 
medierna breddade sin verksamhet och etablerade sig på internet fick dagspressen inte till-
baka sina forna annonsörer fullt ut. I stället satsade dessa hellre på internetbaserad expone-
ring via bland annat Google och de sociala medierna. Dagspressen hade vid det här laget 
uttömt sina möjligheter att uppnå ytterligare kostnadseffektivitet genom tekniska rationa-
liseringar, och tidningarna blev nu tvungna att i stället dra ned på kostnaderna genom att 
minska personalstyrkan och lägga ned lokalredaktioner. (Weibull 2014; se även Nygren 
2016)  
     En faktor som i ännu högre grad har bidragit till att omforma medielandskapet är det 
digitala genombrottet under 1990-talet. Sedan 1995, då etableringen av internet i Sverige 
inleddes i större skala, har användningen av internet i befolkningen ökat och var 2016 uppe 
i en användningsgrad på över 80 procent en genomsnittlig dag. Den vanligaste använd-
ningen av internet gäller sociala medier – mer än hälften av svenskarna använder sociala 
medier en genomsnittlig dag – men det är också vanligt att använda internet för att ta del av 
dagstidningar, TV och radio. (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015; Nordicom-Sveriges Me-
diebarometer 2016)  
     Det digitala genombrottet har emellertid inte enbart utgjort ett problem för dagspressen 
genom att konkurrensen om annonsörerna har ökat, utan internet har också blivit ett nytt 
sätt för tidningsföretagen att nå läsarna. Numera sker en ansenlig del av dagstidningsläs-
ningen online. För morgonpressens del är läsningen av papperstidningen fortfarande betyd-
ligt mer omfattande än läsningen online, men på kvällstidningssidan har nätupplagorna 
tagit över huvuddelen av publiken via olika digitala plattformar, främst mobiltelefon och 

                                                
1 Med befolkningen avses åldersgruppen 9-79 år. 
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dator (Andersson 2015; Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2016; Nordicom-Sveriges Mediebaro-
meter 2017). 
     Att användningen av internet ökat är i stor utsträckning relaterat till det ökade innehavet 
av digital medieteknik i den svenska allmänheten. 2017 hade mer än 90 procent av svens-
karna över 11 år tillgång till dator, 85 procent tillgång till smart mobiltelefon och 63 procent 
till surfplatta. Samma år uppgav endast en mindre del av befolkningen (fyra procent) att 
man inte hade tillgång till vare sig dator, smart mobil eller surfplatta i hemmet. (Svenskarna 
och internet 2017) 
     Introduktionen av den smarta mobilen har varit viktig för den ökade användningen av 
internet. Sedan början av 2010-talet har vi kunnat se en kraftig uppgång av andelen svens-
kar som har tillgång till en smart telefon (Findahl och Davidsson 2015; Westlund 2014). 
2017 var denna andel 85 procent av alla över 11 år. Merparten av dessa använder sin mobil 
för internetsyften – 76 procent är inne på nätet dagligen med hjälp av sin mobil och 46 pro-
cent kopplar upp sig via mobilen flera gånger varje dag (Svenskarna och internet 2017). Det 
vanligaste användningsområdet för den smarta mobilen är fortfarande samtal, men att 
skicka SMS eller MMS är nästan lika vanligt och över hälften använder sin smarta telefon 
för att besöka sociala nätverk eller diskussionsforum (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 
2016).  
 
 
Medieanvändning bland unga 
 
De traditionella medierna har således minskat sin exponering gentemot den svenska me-
diepubliken sedan 1990-talet. Denna tendens har varit mest påtaglig bland de yngre grup-
perna (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017). Om vi tittar på användning av TV, radio och 
dagstidningar, utan att göra någon distinktion mellan användning på traditionellt sätt och 
användning via digitala plattformar, ser vi att den unga publiken vare sig lyssnar på radio 
eller läser dagstidningar i lika stor utsträckning som befolkningen i stort; däremot tittar de 
unga på TV ungefär lika mycket som övriga befolkningen (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 
2017).  
     När det gäller tidningsläsning har det alltid funnits skillnader mellan unga och gamla, 
men dessa skillnader har ökat under de senaste åren (Jalakas och Wadbring 2014). Att 
unga tar del av nyhetsmedierna i mindre omfattning än andra är emellertid vare sig ett nytt 
fenomen eller unikt för Sverige (Wadbring 2016). Både i USA och i Storbritannien har man 
sedan en tid kunnat konstatera att tittande på TV-nyheter och läsning av dagspress minskar 
bland de unga (se t.ex. Bogart 1989; Barnhurst och Wartella 1998; Pew 2002; Livingstone 
et al. 2007; Poindexter 2018). Reuters Institutes undersökning av användningen av nyhets-
medier i 26 olika länder visar att både dagspress och TV-nyheter tappat publikandelar se-
dan 2013, men att detta varit särskilt uttalat i den yngre delen av publiken2. 
     I gengäld har de digitala plattformarna en större förankring bland de unga än bland öv-
riga. I Sverige är äldre tonåringar och unga vuxna i åldern 15-24 år den grupp som använ-
der internet allra mest. Här kopplar 97 procent upp sig en genomsnittlig dag medan mot-
svarande andel i befolkningen i stort3 är 83 procent (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2016). 
De plattformar som det då handlar om är framför allt sociala medier, som används betyd-
ligt mer av unga än av övriga. Den mest använda sociala plattformen bland unga är Fa-
cebook, men även Instagram och Snapchat används i stor utsträckning av grupperna under 
25 år (Svenskarna och internet 2017).  

                                                
2 Undersökningen genomförs via internet vilket innebär att urvalet endast görs bland internetanvändare. Av den anledningen 
är det vanskligt att göra nivåskattningar eller jämföra användning av digitala plattformar med användning av traditionella 
medieformat. Däremot ger utvecklingen över tid värdefull information om hur de olika mediernas relativa ställning förändras. 
3 Avser befolkningen 9-79 år. 
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Den unga generationens preferens för digitala plattformar syns även när det gäller kon-
sumtionen av nyhetsmedier (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017). Skillnaden är mest 
påtaglig när det gäller användning av TV och radio – gruppen 15-24 år är den enda ålders-
gruppen där tittandet på online-TV är högre än tittandet på vanlig linjär TV (Nordicom-
Sveriges Mediebarometer 2017). Beträffande dagstidningsläsning är det framför allt läsning av 
kvällstidningar som sker online bland de yngre – bara fyra procent av kvällspressläsarna i 
åldern 20-34 år tar del av kvällstidningen på papper – och då är mobilen ett mycket vanligt 
sätt att ta del av tidningen (Andersson 2015). 
     Överlag är det framför allt den unga publiken som utgör basen för den stora ökning av 
mobilanvändningen som vi kunnat se efter 2010 (Bolin 2013, 2014). Gruppen 16-25 år an-
vänder mobilen för uppkoppling mot internet mer frekvent än någon annan åldersgrupp 
(Svenskarna och internet 2017). Detta gäller både hur ofta man använder mobilen för att surfa 
och hur lång tid man ägnar åt detta surfande: De unga är inne på internet via sin mobil 
dubbelt så lång tid som befolkningsgenomsnittet (Findahl och Davidsson 2015).  
            
 
2.2  Nyhetskonsumtion 
 
 
De medier som sedan gammalt nyttjats mest som nyhetskällor i den svenska allmänheten – 
morgontidningarna och nyhetsprogrammen i public service-– utgör fortfarande de huvud-
sakliga källorna till nyheter för befolkningen i stort (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013; 
Ohlsson 2015). För morgontidningarnas del behöver visserligen inte läsning i sig med nöd-
vändighet innebära faktisk reception av just nyhetsinnehållet, men i praktiken tar de flesta 
läsarna del av nyhetsmaterialet, särskilt det som gäller lokala nyheter, brott och olyckor, 
även om det också finns utrymme för egna innehållspreferenser att göra sig gällande, fram-
för allt beträffande utrikes- och inrikesnyheter, ekonominyheter och ledare (Weibull 1983; 
Andersson och Weibull 2013).  
     Användningsgraden beträffande de olika nyhetskällorna har emellertid varierat beroen-
de på flera olika bakgrundsfaktorer. En av de viktigaste är ålder, som visat sig spela större 
roll än många andra faktorer med betydelse för valet av nyhetskälla, till exempel kön, ut-
bildningsnivå, boendeort, intresse för politik och intresse för nyheter (Arkhede och Ohlsson 
2015; Ohlsson 2015).  
     Det finns relativt stora avvikelser mellan den uppsättning nyhetskällor som unga helst 
väljer och den som befolkningen i övrigt oftast använder. Den viktigaste skillnaden är att 
nyhetskällor på internet utgör basen för nyhetskonsumtionen bland unga till skillnad från 
övriga befolkningen, som fortfarande i stor utsträckning använder de traditionella forma-
ten, särskilt de äldre grupperna. Framför allt använder de unga nyhetskonsumenterna in-
ternetkällor som ligger utanför de traditionella dagstidningarnas webbplatser och som ut-
görs av sociala nätverksplattformar, Nyheter24, Flashback, nyhetstjänster utöver de tradi-
tionella svenska samt utländska nyhetstjänster. (Ohlsson 2015; Nordicom-Sveriges Medieba-
rometer 2017)  
     Att använda sociala medier som nyhetskälla är en tendens som gör sig mer och mer gäl-
lande i befolkningen i stort, både i Sverige (Bergström 2016; Nordicom-Sveriges Mediebarometer 
2017) och på andra håll (State of the News Media 2015; Gottfried & Shearer 2016; Reuters Insti-
tute Digital News Report 2017), men tendensen har varit allra mest påtaglig bland just de unga 
(Bergström 2016; State of the News Media 2015; Reuters Institute Digital News Report 2018; jfr 
även Hermida et al. 2012; Oeldorf-Hirsch och Sundar 2015).  
     Dagens unga svenska nyhetspublik använder sig med andra ord inte i första hand av de 
traditionella nyhetsmedierna och plattformarna, som befolkningen i övrigt fortfarande gör i 
relativt stor utsträckning, utan de förlitar sig i huvudsak på sociala medier och andra helt 
internetbaserade och icke-traditionella plattformar för att skaffa nyheter. Bland de internet-
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baserade nyhetskällorna dominerar de sociala nätverksplattformarna (Bergström 2016); här 
är det Facebook som är den enskilda plattform som används mest i nyhetssyfte – framför 
allt i åldersintervallet 15-44 år (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017). De som använder 
Facebook är dessutom idoga användare – de är som regel inne varje dag (Findahl och Da-
vidsson 2016). En studie i USA pekar mot att det möjligen kan vara just detta som förklarar 
Facebooks ställning som nyhetsmedium i den unga publiken. Enligt denna studie använder 
unga Facebook för nyheter eftersom de ändå håller till där en stor del av sin tid – inte i 
första hand eftersom de är unga och av den anledningen skulle föredra Facebook som ny-
hetskälla (Glynn et al. 2012). 
     I det här sammanhanget är användningen av mobiltelefon viktig för att få tillgång till 
nyheter på nätet. Sedan användningen av mobil för uppkoppling mot internet i Sverige 
kom igång på allvar efter 2011 har mobilen tagits i anspråk för att ta del av nyheter i allt 
större utsträckning, framför allt i grupperna under 50 år (Westlund 2014). Till skillnad från 
till exempel USA, där det framför allt har varit de yngre grupperna som använder mobilte-
lefonen för nyheter (Pew 2002), avviker med andra ord inte de unga i Sverige nämnvärt 
från övriga mobilanvändare under 50 år. 
      
 
Minskat nyhetsintresse? 
 
Läsningen av dagstidningar har således minskat under ett antal år tillbaka, trots att digitala 
plattformar delvis har tagit över den publik som antingen övergett papperstidningarna eller 
som aldrig skaffat sig pappersvanor. Eftersom läsning av morgontidningar i stor utsträck-
ning handlar om att skaffa sig omvärldsinformation har detta väckt farhågor för att den 
minskade läsningen skulle kunna bero på ett minskat nyhetsintresse hos publiken, framför 
allt bland de yngre grupperna. TV-tittandet har inte minskat på samma sätt, men detta gäl-
ler enbart tittandet på TV generellt – tittandet på TV-nyheter specifikt visar en tydlig nega-
tiv tendens. I början av 2000-talet tittade mer än hälften av befolkningen (55 procent) på 
nyhetsprogram en genomsnittlig dag, 2017 var samma andel nere i 35 procent (Nordicom-
Sveriges Mediebarometer 2017).  
     Nyhetskonsumtionen i den svenska allmänheten via de traditionella nyhetskanalerna har 
med andra ord minskat, både i relativ mening i förhållande till andra nyhetskällor och i 
absolut mening mätt som räckvidd. En annan tendens som utmärker den senaste tidens ut-
veckling av nyhetskonsumtion är att skillnaderna mellan olika mediers räckvidd har mins-
kat över tid (Jalakas och Wadbring 2014). 
     Samtidigt har skillnaderna mellan olika publikgrupper beträffande nyhetskonsumtion 
ökat. 2014 utgjorde den andel som sällan eller aldrig tog del av nyheterna i medierna4 fyra 
procent av den svenska befolkningen mellan 16 och 85 år. Knappt 30 år tidigare var mot-
svarande andel cirka en procent5. (Wadbring 2016)  
     Utmärkande för dessa sällan- och aldrig-användare av nyheter är att andelen är lägst för 
TV-nyheterna i de tre stora kanalerna (SVT1, SVT2 och TV4), som med andra ord fortfa-
rande når en mycket stor del av svenska publiken, framför allt de grupper som aldrig läser 
en papperstidning eller lyssnar på radionyheter i P1; det är bara de som praktiskt taget ald-
rig tar del av de andra stora nyhetsmedierna som inte heller nås av TV-nyheter. När det 
gäller de traditionella medierna är unga överrepresenterade bland dem som sällan eller ald-
rig läser papperstidning, tittar på TV-nyheter eller lyssnar på Dagens Eko. (Shehata och 
Wadbring 2012) 

                                                
4 Kriteriet för detta är att man normalt inte tar del av något nyhetsmedium mer än två gånger i veckan. 
5 Wadbring påpekar att dessa siffror sannolikt är underskattade; det finns anledning att utgå från att de personer i urvalet som 
utgör bortfall i de undersökningar som dessa data bygger på har en högre andel låg- eller icke-konsumenter än de personer 
som deltar i undersökningen och således bildar underlag för den redovisade statistiken. 
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Andelen sällan/aldrig-användare har således ökat när det gäller nyhetsmedier. Samma ten-
dens har även gjort sig gällande på andra håll i Europa (Blekesaune et al. 2012). Man kan 
utvärdera denna ökning på två sätt. Antingen kan man se det som en mycket modest för-
ändring (från en till fyra procent) och dra slutsatsen att nyhetskonsumtionen i stort sett har 
legat på en oförändrad nivå, eller så kan man konstatera att även om andelen sällankonsu-
menter av nyheter fortfarande är blygsam så har den visat en tendens att öka de senaste 
decennierna.  
     Oavsett hur man vill betrakta denna ökning kan man konstatera att nyhetsklyftan i be-
folkningen har växt, eftersom förändringarna av den totala nyhetskonsumtionen faller till-
baka på att vissa grupper ökat sin nyhetskonsumtion medan andra minskat sin (Wadbring 
2016). Detta mönster återfinns även på andra håll. Den amerikanska TV-publiken polarise-
rades när medieutbudet breddades i samband med utbyggnaden av kabel- och satellit-TV 
under 1970- och 80-talen; de publikgrupper som tidigare utmärkt sig genom att vara intres-
serade av nyheter ökade sin nyhetskonsumtion medan de grupper som tidigare inte varit så 
intresserade minskade eller eliminerade sitt nyhetstittande helt och hållet (Prior 2007). På 
så vis vidgades klyftan mellan hög- och låganvändare av nyheter, trots att det inte fanns 
något som tydde på att den totala nyhetskonsumtionen i TV-publiken som helhet hade 
minskat. 
     I sin analys av dessa publikgrupper kunde Prior konstatera att den del av publiken som i 
första hand valde att lägga merparten av sin medieanvändningstid på underhållningspro-
gram utmärktes av att vara unga. Ingen annan demografisk egenskap förklarade lika myc-
ket av skillnaderna i nyhetskonsumtion som just ålder. Samma mönster hittar vi i Sverige 
när det gäller sällan/aldrig-konsumenter av nyheter generellt: Sällankonsumenterna ut-
märks i stor utsträckning av att tillhöra de yngre generationerna, framför allt den som är 
född efter 1990 och som vuxit upp med både den smarta mobilen och de sociala medierna 
som självklara inslag i mediemiljön (Wadbring 2016). I denna grupp var andelen sällan-
konsumenter cirka 10 procent vid undersökningstillfället 2014.  
     Priors studie syftar till att belysa betydelsen av den amerikanska TV-publikens pro-
grampreferenser för det minskade valdeltagandet i USA. Hans slutsats är att den, i vissa 
grupper, minskade nyhetskonsumtion som utbudsexplosionen medförde har resulterat i att 
färre tittar på TV-nyheter och att den politiska kunskapsnivån och därmed också intresset 
för politiskt deltagande har sjunkit6.  
     Studien illustrerar den betydelse som förändrad nyhetskonsumtion i sin förlängning kan 
få för samhället, i det anförda amerikanska exemplet i form av en ökad polarisering beträf-
fande valdeltagande och ökade klyftor mellan olika befolkningsgrupper när det gäller poli-
tisk kunskap och därmed också politiskt inflytande. Andra studier av publiken, både i USA 
och Europa, har visat på liknande tendenser (Hopmann et al. 2016; Ksiazek et al. 2010).  
 
 
2.3  Nya villkor för nyhetskonsumtion 
 
 
Kontentan av den utveckling som beskrivits ovan är att den vanemässighet som präglade 
publikens medieanvändning före 1990-talet medförde att de allra flesta exponerades för 
mediernas nyhetsmaterial7, vare sig de valt det med avsikt eller inte. När det gällde den 
lokala morgontidningen ingick läsning av nyheter, framför allt lokala nyheter, i de flesta 
läsarnas läsprofiler. Andelen läst nyhetsmaterial utgjorde visserligen en mindre del av den 

                                                
6 Den bakomliggande premissen är att även lågengagerade tittare förvärvar viss politisk kunskap när de tittar på TV-nyheter, 
genom passiv inlärning (Krugman och Hartley 1970).  
7 Det bör påpekas att exponering för nyhetsmaterial inte med nödvändighet medför en därpå följande reception av nyhetsin-
nehållet. Emellertid saknas i stor utsträckning kunskap om hur receptionen av nyhetsinnehållet sett ut i den svenska medie-
publiken, både generellt och beträffande olika publikgrupper. Däremot vet vi att nyhetsmaterialet har varit en del av även de 
yngre gruppernas konsumtion av innehållet i både dagspress och etermedier (Reimer 1994). 



 

 9 

yngre publikens läsprofil än genomsnittet, men nyheter fanns trots allt med även i de ungas 
tidningsläsning. Oavsett om man var ung eller gammal tyckte man att det var mer eller 
mindre viktigt att hålla sig orienterad om det som var på gång i närområdet. Även beträf-
fande TV-tittandet ingick nyhetsprogrammen som ett inslag i tittarprofilen för alla publik-
grupper, men även här spelade ålder en viss roll för konsumtionsvolymen. Unga tittade 
mindre på nyheter än äldre, men precis som beträffande morgontidningarna fanns nyhets-
innehållet med i de yngre gruppernas tittarprofiler. Till saken hör naturligtvis att publiken 
hade begränsade möjligheter att välja bort en viss typ av program eftersom det bara fanns 
två TV-kanaler. (Reimer 1994) 
     Idag ser förutsättningarna annorlunda ut. Som vi har kunnat se har utvecklingen av den 
svenska publikens val och användning av nyhetsmedier inneburit att man fjärmar sig från 
användning av traditionella nyhetsorganisationer och -format och i stället närmar sig digi-
tala nyhetskällor. Denna tendens är i fortsatt tilltagande och är särskilt påtaglig i den unga 
nyhetspubliken, det vill säga de åldersgrupper som aldrig tagit till sig de traditionella me-
dierna fullt ut; här utgör idag de digitala nyhetsmedierna de huvudsakliga nyhetskällorna 
(Bergström 2016; Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017; Reuters Institute Digital News Report 
2018).  
     En reservation är dock på sin plats när det gäller statistiken över framför allt den unga 
publikens nyhetskonsumtion. I en amerikansk studie (Prior 2009) jämförs statistik som 
bygger på självskattat tittande på TV-nyheter med statistik som bygger på mätningar av det 
faktiska tittandet med hjälp av ”people meters”. Jämförelsen visar att den amerikanska ny-
hetspubliken tenderar att överskatta omfattningen av sitt nyhetstittande, och att denna 
överskattning är som störst bland de yngre tittargrupperna. Samma förhållande behöver 
emellertid inte vara giltigt för nyhetsanvändningen via sociala medier: Här finns användar-
studier som har visat att den självskattade nyhetskonsumtionen på Facebook i stor ut-
sträckning överensstämmer med den faktiska användningen (Hampton et al. 2012). Detta 
innebär att eventuella överskattningar av konsumtionen av TV-nyheter inte påverkar den 
tendens till förskjutning av tonvikten mot digitala format och plattformar som vi kan se i 
den svenska nyhetspubliken – snarare kan det handla om att tendensen i verkligheten är 
mer påtaglig än vad den surveybaserade statistiken visar.  
     Frågan är vad detta betyder för publikens förutsättningar att utveckla regelmässiga vanor 
för nyhetskonsumtion. Skall vi vinna kunskap om och förståelse för de nya nyhetsvanor 
som nu etablerats förutsätter detta att vi tar den kunskap, som redan finns beträffande bak-
grunden till människors medieanvändning, i bruk – åtminstone så långt som denna kun-
skap fortfarande är giltig. Tar vi de etablerade förklaringsmodellerna i bruk är det nödvän-
digt att utvärdera dess relevans och giltig i dagens medievärld. Detta görs i det följande 
kapitlet. 
     Problematiken handlar inte enbart om att nya medievanor ersatt de gamla – den handlar 
också om att de digitala mediernas specifika egenskaper inneburit nya förutsättningar att 
använda dem, och att detta i sin tur har format erfarenheten av att utgöra publik. Detta 
utvecklas närmare i de kapitel som följer efter det nästkommande. Därefter redovisas ytter-
ligare en viktig pusselbit i bilden av uppkomsten av nyhetsvanor: Det värde som nyhets-
konsumtion har för sin publik i en subjektiv bemärkelse, det vill säga det utbyte som publi-
ken har av att ta del av nyheter eller nyhetsmedier och som inte med nödvändighet behöver 
vara detsamma som de samhälleligt sanktionerade värden som den medierade nyhetsför-
medlingen är förknippad med. Sammantaget utgör dessa teoretiska kapitel den referensram 
som den empiriska undersökningen utförts inom. 



 

 10 

Kapitel 3 
Att förklara och förstå 

medieanvändning 
 

 
 
 

tt kartlägga de medier publiken använder har fram till helt nyligen varit en förhållan-
devis okomplicerad uppgift. I Sverige har vi haft förmånen att sedan många år tillbaka 

ha tillgång till surveyundersökningar med vars hjälp vi kunnat skaffa oss en mycket god 
uppfattning om hur medierna används i olika befolkningsgrupper, framför allt Nordicom-
Sveriges Mediebarometer och SOM-undersökningen vid Göteborgs universitet. Men att 
kartlägga hur mediepubliken ser ut är en sak, att förklara varför publiken väljer att använda 
vissa medier vid vissa tillfällen, på ett visst sätt och för vissa ändamål är en helt annan frå-
ga. Användning av medier utgör en vardagspraxis som är inknuten i vår dagliga tillvaro på 
ett komplext sätt, och att förklara de mekanismer som reglerar detta har visat sig vara en 
rätt vansklig uppgift. 
     Medieforskningen har genererat flera modeller för att ringa in de bakomliggande fak-
torer som är mest bestämmande för människors medieanvändning, men det har varit 
mycket svårt att ta fram en enda modell med universell förklaringskraft för alla typer av 
medieanvändning (McQuail 2011). Det råder emellertid relativ konsensus inom forskar-
samhället beträffande de huvudkomponenter som torde vara mest fruktbara i samman-
hanget. Merparten av de förklaringsmodeller som cirkulerat tar sin utgångspunkt i en, eller 
i en kombination av, tre grundläggande typer av förklaringsfaktorer: 
 
• Individens egenskaper och situation 
• Mediestrukturen  
• Samhällsstrukturen  
 
Hur dessa tre grundkomponenter sätts i arbete inom ramen för en specifik förklaringsmo-
dell varierar emellertid (se McQuail 1997 för en översikt). Modellerna varierar även i för-
hållande till den nivå i medieanvändningen som skall förklaras – val av medium och val av 
medieinnehåll behöver inte falla tillbaka på samma förklaringsfaktorer. På motsvarande 
sätt kan det som ligger bakom valet av ett visst medium i en given situation skilja sig från 
det som betingar individens normala och vanemässiga användning av medier (Weibull 
1985). 
     I den fortsatta framställningen skiljer jag i huvudsak mellan förklaringsfaktorer som 
primärt kan knytas till individen och till dennes personliga situation, och som alltså kan 
variera från individ till individ, och förklaringsfaktorer som kan relateras till de övergri-
pande strukturella villkor som publiken är inskriven i på samhällsnivå. Individfaktorerna 
kan gälla både individens personliga egenskaper, som personlighet, behov och synsätt på 
medier, och individens yttre situation och livsvillkor. Sammantaget avgränsar dessa fak-
torer det rum inom vilket individen förstår sig själv och sin omvärld och som betingar indi-
videns valmöjligheter och handlingsfrihet. Strukturfaktorerna handlar i stor utsträckning 
om sådant som primärt kan knytas till medierna och den rådande mediestrukturen, men 
den bakomliggande samhällsstrukturen har också betydelse.8 Dessa strukturella villkor ut-

                                                
8 En parallell till detta återfinns i Webster och Phalens distinktion mellan strukturell och individuell nivå när det gäller att 
förklara medieanvändning (Webster och Phalen 1997). På makronivån finns strukturella faktorer med generell giltighet inom 
ramarna för den givna mediestrukturen: mediernas marknadsvillkor, distributionssätt och tillgänglighet liksom de potentiella 
avsättningsmöjligheterna för medieprodukter samt de samhälleliga strukturer som formar människors vardagsrutiner och 
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gör en yttre, begränsande ram för individens handlingsfrihet. I praktiken kommer individ-
faktorer och strukturfaktorer att interagera i att utgöra villkor för individens val och hand-
lingar (jfr Giddens 1984). 
 
 
3.1  Individrelaterade faktorer 
 
 
Inom publikforskningen har man återkommande använt demografiska variabler för att 
förklara användning av medier. I många stycken har dessa visat sig skikta människors val 
och användning av medier på ett meningsfullt sätt. Ålder, genus, utbildningsnivå och social 
grupptillhörighet har till exempel ofta visat sig spela roll för hur människor använder me-
dier (se t.ex. Nordicom-Sveriges årliga mediebarometer med avrapporteringar av svenskar-
nas medievanor). 
     Samtidigt är det uppenbart att dessa demografiska standardvariabler inte alltid har bety-
delse i sig, utan att de i stället förmedlar betydelsen av andra egenskaper och erfarenheter 
som är knutna till individen. Dessa egenskaper och erfarenheter är mer relaterade till vissa 
grupper i befolkningen än till andra, och därför kommer de till uttryck som skillnader be-
roende på till exempel ålder eller utbildning när det kanske i åldersfallet egentligen handlar 
om position i livscykeln och i utbildningsfallet om socioekonomisk situation. Det har där-
för varit en angelägen uppgift för publikforskningen att ta sig in bakom ridån och identifiera 
de bakomliggande faktorer som i realiteten orsakar skillnaderna mellan olika gruppers och 
individers användning av medier. 
  
 
Mediefunktioner och behov 
 
En av de mer inflytelserika forskningsinriktningarna när det gäller att förklara mediean-
vändning med hjälp av individrelaterade egenskaper utgörs av uses and gratifications-sko-
lan. Inom denna inriktning har man studerat medieanvändning mot bakgrund av de olika 
funktioner som medier kan ha för sin publik. Grundtanken är att användningen av ett visst 
medium bestäms av hur väl mediet fungerar som ett funktionellt alternativ för att tillfreds-
ställa olika behov hos människor (Blumler och Katz 1974; Rosengren et al. 1985; Ruggiero 
2000; Rubin et al. 2003). 
     Enligt detta synsätt är det således människors grundläggande behov som utgör den yt-
tersta drivkraften bakom valet och användningen av medier. Dessa behov gör sig emellertid 
inte gällande i sin mest ursprungliga form. De artikuleras, med hjälp av individens gene-
rella värdestruktur och hennes förväntningar på medier, i en uppsättning funktioner som in-
dividen föreställer sig att medier kan ha, och som individen antingen värdesätter eller är 
angelägen om att undvika. Dessa föreställda funktioner tjänstgör sedan som motiv till att 
använda ett visst medium i stället för ett annat. De erfarenheter som användningen av detta 
medium ger individen när det gäller dess förmåga att fylla dessa funktioner avgör sedan den 
fortsatta användningen av mediet. Om individen upplever att mediet fortsätter att ge den 
behållning som individen vill ha kommer användningen att fortsätta på en regelbunden ba-
sis – en medievana har uppstått.  
     De mediefunktioner som man har betraktat som mest väsentliga har två olika typer av 
ursprung: de psykologiska behoven och de sociala behoven (Blumler och Katz 1974; Ro-
sengren et al. 1985). De socialt härledda funktionerna knyts framför allt till de sociala roller 

                                                                                                                                          
därmed också de tillfällen då publiken har tid och praktisk möjlighet att konsumera medier. På den individuella nivån finns 
de personliga preferenser som publiken har när det gäller att konstruera sin individuella mediemiljö vad gäller de medier och 
innehållsgenrer som används. 
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och den livsstil som en individ är inskriven i. Inom ramarna för dessa sociala villkor ut-
bildas normativa förväntningar på individen beträffande de medier hon eller han bör välja – 
medier blir mer eller mindre ”rätta” och legitima att använda i olika sociala sammanhang. 
Den sociala situationen i sig kan även skapa ett behov hos individen att använda vissa 
medier, till exempel för att skaffa sig underlag för en viss social aktivitet eller en viss status 
eller ställning (se t.ex. Lull 1982b). 
     Med tiden har uses and gratifications-forskarna framhållit att individens sociala villkor 
och hennes psykologiska disposition samverkar i att forma de förväntningar individen har 
på de utbyten medier kan erbjuda, förväntningar som sedan betingar de specifika val indivi-
den gör beträffande medier och användning (McQuail 1994).  
 
 
Tolkningsresurser 
 
Ett annat sätt att närma sig publikens individuella förutsättningar för att använda medier är 
de studier som utförts inom cultural studies-traditionen. Här har forskarna studerat medier-
nas plats och betydelse i kulturen och i människors vardagstillvaro (se t.ex. Morley 1986; 
Lull 1990; Radway 1987). Avsikten med denna forskning har inte främst varit att förklara 
medieanvändning i kausala termer, utan mer att förstå hur publiken tar till sig och använ-
der medier och medieinnehåll i sin vardag, som meningsskapande och kulturskapande ak-
tivitet (se t.ex. Hall et al. 1980; Carey 1988; Morley 1992; Silverstone 1994). En konsekvens 
av detta är att man också har belyst ett betydelsefullt villkor med betydelse för människors 
användning av medier: individens tolkningsresurser.  
     Dessa tolkningsresurser är avgörande för individens förmåga att tolka och ta till sig me-
dieinnehåll. Individens kognitiva disposition, de sätt att förhålla sig till verkligheten som 
prioriteras av den kultur individen lever i och individens personliga erfarenheter kommer 
tillsammans att bygga upp hennes generella kompetens att tolka och förstå sin omvärld. En 
särskild komponent i dessa generella tolkningsresurser utgörs av individens tillgång till 
olika koder9. Denna tillgång har stor betydelse för individens mer mediespecifika tolknings-
resurser, det vill säga kompetensen att avkoda, tolka och förstå olika typer av medieinne-
håll och framställningsformer. Denna kompetens bygger vi successivt upp med hjälp av de 
erfarenheter som vi som publik får av olika medier och mediegenrer. Alla medier har sina 
specifika möjligheter och begränsningar när det gäller att förmedla koder och innehåll, och 
till varje medium hör en specifik uppsättning gestaltande tekniker (jfr Bignell 2002). Att 
vara införstådd med dessa villkor för mediets förmåga att förmedla innehåll är en viktig för-
utsättning för att kunna ta del av innehållet. Det är bara en mindre del av dessa återgiv-
ningsmässiga och berättartekniska grepp som är naturliga och självklara i den meningen att 
de inte behöver läras av publiken. Den största delen måste vi skola oss i att tolka för att rätt 
kunna förstå dem i sitt sammanhang. 
     Individens tillgång till dessa koder är inte bara beroende av hennes eller hans erfarenhet-
er av olika medier och genrer, utan också av de erfarenheter man har av att tillhöra en sär-
skild sociokulturell krets. Olika grupper har tillgång till olika uppsättningar koder, och detta 
skapar i sin tur olika förutsättningar att tolka och förstå kommunikativa uttryck, både i den 
sociala omgivningen och i medierna. Denna omständighet återspeglas i utformningen av en 
stor del av det innehåll som återfinns i medierna; innehållsgenrer som syftar till att nå en 
bred publik uppvisar systematiska skillnader i de uppsättningar koder som används jämfört 
med innehållsgenrer som är inriktade mot ett smalare publiksegment (jfr Fiske 1984). 

                                                
9 Med kod avses här ett språkligt system av något slag, en uppsättning tecken vars användning och betydelse är reglerad av 
principer som är allmänt accepterade inom det språksamhälle där koden brukas. I den utsträckning företeelser som t.ex. 
kläder, bilmärken och djur tas i bruk för att syfta på något annat än sin egen fysiska gestalt fungerar även de som tecken 
(nätstrumpor kan till skillnad från kalasbyxor i helylle syfta på erotik, en gammal rosamålad folkabuss till skillnad från en 
BMW på hippiekultur och svarta katter till skillnad från vita lamm på ockultism). 
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Kunskap om publikens tolkningsresurser kan hjälpa oss att förklara varför man föredrar 
vissa innehållsgenrer och medier medan man väljer bort andra. Tillgången till de koder som 
utmärker innehållet i medieutbudet och förmågan att förstå de konventioner som präglar 
gestaltningen kommer att främja användningen av vissa medier och innehållsgenrer och 
fungera hindrande för användningen av andra. Eftersom fördelningen av dessa tolkningsre-
surser i befolkningen är betingad av sociala, ekonomiska och kulturella faktorer kommer 
detta att skikta användningen av medier på motsvarande sätt.  
      
 
3.2  Strukturrelaterade faktorer  
 
 
Forskare som vill förklara val och användning av medier ur strukturell synvinkel tar främst 
sikte på medierelaterade strukturfaktorer, framför allt utbudet av medier och medieinne-
håll. Teknik och geografi är andra faktorer som också har betydelse i sammanhanget. Samt-
liga faktorer kan göra sig gällande i antingen främjande eller begränsande bemärkelse, eller 
i båda bemärkelserna samtidigt. 
   
 
Medieutbudet  
 
Utbudet av medier och innehållsgenrer är en av de vanligaste faktorerna som figurerar i 
förklaringsmodellerna – publiken kan knappast välja medier eller ta del av medieinnehåll 
som inte finns. Den rådande mediestrukturen är således en viktig faktor bakom individer-
nas möjligheter att välja, och att välja bort, när det gäller medieanvändning. 
     Utbudsfaktorn kan betraktas antingen som befintlig utbud av medier i bemärkelsen me-
dieteknologier eller som befintligt utbud av olika typer av programinnehåll, det vill säga 
innehållsgenrer. Introduktionen av nya medieteknologier har sedan lång tid tillbaka varit 
den aspekt av utbudet som medieforskningen ägnat mest uppmärksamhet åt, antingen i 
dess oblygt kommunikationstekniska bemärkelse (se t.ex. Innes 1951; McLuhan 1962; Wil-
liams 1974) eller dess sociala och kulturella konsekvenser (se t.ex. Scannell 1996; Morley 
1986, 1992; Silverstone 1995). Utbudets betydelse betraktat ur innehållslig synvinkel har 
hittills inte rönt lika stort vetenskapligt intresse, även om det finns undantag. Det bör påpe-
kas att dessa två utbudsaspekter är relaterade till varandra, framför allt på så vis att medie-
teknologin i viss utsträckning utgör villkor för vilka typer av innehåll som kan tillgängliggö-
ras och vilka former det medierade kommunikationsinnehållet kan anta. 
     När det gäller den medieteknologiska aspekten har, som redovisats tidigare, de nya, di-
gitala medieformerna avsatt påtagliga spår i den svenska publikens medievanor, framför 
allt när det gäller den unga publiken. Att nya medier kommit in i mediesystemet är inte nå-
got som är unikt för den senaste tidens utveckling; under mediehistoriens gång har den be-
fintliga mediemarknaden successivt expanderat i takt med att ny medieteknologi och för-
ändrade villkor för både medieproducenter och publik gjort det möjligt för nya medier och 
medieformer att göra entré och etablera sig. 
     Detta innebär att utbudet av medier fortlöpande förändras. Frågan är på vilket sätt detta 
i sin tur påverkar och förändrar människors medievanor. Inom mediemarknadsforskningen 
har man diskuterat två olika typer av konsekvenser på medievanorna av introduktionen av 
nya medier på en mediemarknad (Ruggiero 2000; Dimmick 2003; Hasebrink och Popp 
2006; Nguyen och Western 2006; Lee och Leung 2008; Dimmick et al. 2000): 
 
• De nya medierna ersätter de medier som redan finns på marknaden.  
• De nya medierna kompletterar de medier som redan finns på marknaden. 
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Det förstnämnda synsättet, att de nya medierna ersätter de gamla, tar fasta på att medier 
har vissa funktioner för publiken och att det är dessa funktioner som reglerar medieva-
norna. Om det kommer in nya medier i bilden som fyller de funktioner, som publiken anser 
vara betydelsefulla, på ett bättre sätt än de gamla medierna kommer publiken att övergå till 
att använda de nya medierna i stället. Detta betyder inte med nödvändighet att publikens 
totala medieanvändning blir mer omfattande eller att medieanvändningen drivs av andra 
bakomliggande motiv; människor fortsätter att använda medier i ungefär samma utsträck-
ning som tidigare och av samma anledningar, men man använder sig av andra medier i 
stället (Dimmick 2003; Westlund och Weibull 2013). Det här synsättet innebär att medier-
nas kommunikationsteknologi sätts i fokus: Frågan blir vilken teknologi som på mest 
ändamålsenligt sätt kan mediera det innehåll som publiken är intresserad av att ta del av. 
     Det andra typen av konsekvenssyn, att nya medier inte i första hand ersätter utan i stäl-
let kompletterar de befintliga medierna, utgår från ett antagande som inte är lika funktions-
orienterat. I stället förutsätter man att publiken är i stånd att upptäcka nya utbyten av me-
dier, utbyten som kan men inte nödvändigtvis behöver vara kopplade till bakomliggande 
psykologiska eller sociala behov. Som en följd av detta kan publiken då bredda sin medie-
repertoar till att också omfatta de nya medierna och de värden dessa kan erbjuda (Dutta-
Bergman 2004; Westlund och Weibull 2013). Här får den innehållsliga aspekten av utbudet 
större betydelse i och med att publikens utbyte av medieanvändningen är mer central än 
när det gäller det synsätt som utgår från att de nya medierna ersätter de gamla. 
     Empiriska studier på olika håll och under olikartade marknadsförhållanden har visat att 
det finns fog för båda teorierna. Forskarna har kunnat konstatera att publiken kan använda 
sig av både den ersättande och den kompletterande principen, ibland parallellt. Men man 
har också kunnat konstatera att både ålder och generationstillhörighet påverkar publikens 
sätt att förhålla sig till att nya medier kommer in på marknaden. (Westlund och Weibull 
2013)   
     Markus Prior tar, till skillnad från många andra medieforskare, mer explicit utgångs-
punkten i den innehållsliga aspekten av medieutbudet. Han har demonstrerat mediestruk-
turens generella betydelse för publikens val av medier i sin studie av hur den amerikanska 
TV-publiken prioriterar olika programtyper och kanaler under olika utbudsförhållanden 
(Prior 2007). Under förhållanden där kanal- och programutbudet inte tillåter fritt val av 
program ges de individuella programpreferenserna inte särskilt stort spelrum. Publiken kan 
välja mellan att titta eller inte titta på TV, och alla som väljer att titta får ta del av det som 
erbjuds, oavsett om man är intresserad eller inte. Så såg förhållandena ut i USA under 
1950- och 1960-talen, då TV etablerades som ett medium med växande popularitet och då 
de stora TV-bolagen hade sin glansperiod. När programutbudet breddades, framför allt un-
der 1970-, 1980- och 1990-talen, då kabel-TV, satellit-TV och sedan internet flyttade in i 
publikens mediemiljö, differentierades publikens programval eftersom de individuella pro-
grampreferenserna fick ökat utrymme att göra sig gällande: De demografiska grupper som 
föredrog underhållning valde att disponera sin tittartid på sådana program och kanaler i 
större utsträckning än vad som tidigare varit vanligt, medan de grupper som utmärktes av 
att vara särskilt intresserade av nyheter och faktaprogram ägnade mer tittartid åt den typen 
av innehåll än tidigare.  
     Ju större och mer allsidigt det faktiska utbudet är, desto större utrymme finns det för den 
individrelaterade faktorn innehållspreferenser att göra sig gällande. Men utbudsfaktorn har 
inte ensam betydelse som strukturell förklaringsfaktor. Att den rådande mediestrukturen 
har resulterat i tillgång till ett visst utbud av medier och medieinnehåll behöver inte betyda 
att detta i praktiken är tillgängligt för alla grupper i samhället. Andra faktorer kan begränsa 
publikens möjligheter att fritt välja ur det innehållsliga utbud som finns på mediemark-
naden. En sådan faktor är relaterad till hur medieinnehållet framställs och gestaltas. 
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Medieinnehållets tillgänglighet 
 
En speciell omständighet som är knuten till medierna och som har betydelse för mediean-
vändning är de koder, det vill säga system av betydelsebärande tecken, som används för att 
gestalta medieinnehållet. Eftersom individens tillgång till olika koder fungerar antingen 
främjande eller hindrande för hennes användning av medier, kommer följaktligen det fak-
tiska medieutbudets beskaffenhet i det avseendet att antingen underlätta eller försvåra för 
olika grupper i publiken att få full tillgång till medieinnehållet.  
     Medieproducenternas val av kommunikationsteknologi sätter gränser för vilka koder 
som kan tas i bruk, men även inom samma tekniska ram finns möjligheten att använda de 
koder som står till förfogande på olika sätt, sätt som kan inbegripa eller utestänga olika de-
lar av den potentiella publiken10. Ett exempel på detta är den tryckta skriften, som av tek-
niska skäl är begränsad till ett relativt begränsat register koder. Den mest använda koden i 
tryckta skrifter – den tryckta texten – kan emellertid användas på många olika sätt, som re-
sulterar i ett mycket stort antal subkoder. Den framställningsform som till exempel präglar 
de tryckta texterna på dagstidningarnas kultursidor skiljer sig i avsevärd grad från den som 
återfinns på samma tidningars nöjessidor.  
 
 
Mediets tillgänglighet 
 
En mer handfast aspekt hos mediet utgörs av själva medieteknikens tillgänglighet. De me-
dieteknologiska egenskaperna har inte bara betydelse för gestaltningen av innehållet, utan 
också för de krav på hanteringskompetens som olika medier ställer på publiken. Den ”digi-
tal divide” som ofta framhålls (se t.ex. Norris 2001) förklaras av att olika grupper skiljer sig 
inte bara beträffande ekonomiska resurser utan också beträffande förmågan att tillägna sig 
den kompetens som krävs för att man obehindrat skall kunna hantera den digitala medie-
teknologin11.  
     De teknologiska egenskaperna har också betydelse för mottagarsituationen: olika medier 
innebär olika villkor för den praktiska användarkontexten, det vill säga det fysiska mötet 
med publiken. Jämför till exempel en tryckt text med ett radioprogram. Den tryckta textens 
användningsvillkor innebär bland annat att man själv kan välja när man tar del av texten, 
den tillåter begrundan och noggrann granskning och att man kan gå tillbaka i texten och 
läsa om vissa delar. Det traditionella radioprogrammet låter sig inte alltid avlyssnas när 
som helst, det förutsätter också tillgång till en mer tungrodd mottagarapparatur, innehållet 
presenteras för lyssnaren i den takt som radioproducenten bestämmer och tillåter inte att 
mottagaren går tillbaka och tar om vissa partier i programmet.  
     Denna egenskap hos elektronisk förmedling föranledde Williams (1974) att beteckna en 
av televisionens främsta kännetecken som ”flow”. I sin analys av TV som kulturform kons-
taterar han att TV-tittandet ofta tenderar att övergå i ett generellt tittande på TV, där inne-
hållet kontinuerligt strömmar fram utan att uppfattas som uppbyggt av diskret avgränsade 
program. (Denna iakttagelse gjordes emellertid mot bakgrund av den mediesituation som 
rådde under tidigt 1970-tal, då publiken hade mycket begränsad valfrihet vad gäller platt-
form, program och användningstidpunkt.)  
 

                                                
10 Det tydligaste exemplet på hur en sociokulturellt styrd kodtillgång fungerat hindrande för medieanvändning är det som vi 
alla idag håller för självklart: läskunnighet. Idag har de allra flesta tillgång till det skrivna ordet, men under en mycket stor del 
av mediehistorien var denna tillgång förbehållet en liten och exklusiv elit i samhället.  
11 Detta är å andra sidan inte en helt ny företeelse – även i samband med mindre komplicerad medieteknologi har oförmågan 
att använda tekniken lagt hinder i vägen för användning. När videobandspelaren började bli vanlig i svenska hushåll under 
1980-talet utgjorde de omfångsrika och språkligt svårtillgängliga användarmanualerna, i kombination med den främmande 
tekniska konstruktionen av bandspelaren, i många fall ett hinder för användarna att utnyttja mediet fullt ut.  
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Det traditionella, linjära TV-utbudets karaktär av ”flow”  kan sägas främja den aspekt av 
medieanvändning som kan beteckans rituell. Medieanvändning kan antingen vara instru-
mentellt orienterad, vilket betyder att användaren medvetet väljer att ta del av ett visst me-
dieinnehåll för ett visst ändmål, eller rituellt orienterad, vilket innebär att värdet av att an-
vända mediet inte främst ligger i receptionen av innehållet utan i själva användningshand-
lingen (Rubin 1984). Det rituella inslaget har varit mycket tydligt beträffande användandet 
av TV; ofta tittar man inte på ett specifikt program – man tittar på TV (McQuail 2011; Wil-
liams 1974). Publikens förhållande till TV-utbudet utmärks också av att man inte betraktar 
innehållet som uppdelat i distinkta innehållsgenrer på samma sätt som i en tidning (Barn-
hurst och Wartella 1998). Tittandet på de linjära TV-nyheterna kan av den anledningen lät-
tare bli en del av det generella TV-flödet vad än vad läsandet av nyheter i dagstidningen 
kan bli eftersom läsaren väljer innehåll på ett annat sätt än vad tittaren kan göra. 
     Denna aspekt av medieteknologin saknar inte betydelse för publikens förmåga att kogni-
tivt tillgodogöra sig innehållet i till exempel nyheterna. Receptionen av innehållet påverkas 
givetvis av om användningen är huvudsakligen rituell eller instrumentell. För en individ 
som aktivt och medvetet tar del av ett visst innehåll kommer tolkningen, förståelsen och 
hågkomsten av innehållet att ske på andra villkor än om konsumtionen är förströdd och 
dikterad av andra bevekelsegrunder än intresse för innehållet eftersom två helt olika meka-
nismer för kognitivt bearbetande är i arbete i respektive fall (Petty och Cacioppo 1986). 
     Om detta bidrar till att TV fungerar sämre som källa till kunskap har varit omdiskuterat. 
Vissa omständigheter pekar mot att den tryckta dagspressen har haft större betydelse för 
människors kunskapsinhämtande än vad TV har (Robinson och Levy 1986, 1996; Buc-
kingham 1997), och Robinson och Levy argumenterar för att tittande på TV-nyheterna 
bara producerar en falsk föreställning hos publiken om att ha blivit informerad. Denna fö-
reställning faller tillbaka på att elektroniska medier som TV arbetar med visuella och audi-
tiva stimuli som främjar mottagarens upplevelse av att ha fått ut något av användningen 
när receptionen i själva verket inte resulterat i ett kognitivt utbyte i någon högre grad (Ro-
binson och Levy 1986). Att publiken ändå tittar på TV-nyheterna i så stor utsträckning som 
är fallet, trots att det kognitiva utbytet kan bli klent, kan förklaras av att publiken känner att 
de uppfyller en samhällelig plikt genom att ta del av nyheter, och då är TV-nyheterna ett 
mindre krävande sätt än nyheterna i andra medieformer (Buckingham 1997). 
     En annan aspekt av mediets tillgänglighet har gällt de begränsningar som geografiska 
avstånd och topografi har ställt upp. Det har främst handlat om distributionsteknologin, 
men för vissa medieformer har det också handlat om utbudet av försäljningsställen. I prak-
tiken har det varit svårt att få tillgång till en lokal morgontidning samma dag den ges ut om 
man inte är bosatt på utgivningsorten; enbart de största morgontidningarna har varit till-
gängliga över hela landet eller kunnat förse utsocknes prenumeranter med ett exemplar 
redan på utgivningsdagen. De mindre lokaltidningarna har varit hänvisade till att förse pre-
numeranter utanför utgivningsorten med tidningen per post, vilket innebär att den kommit 
prenumeranten tillhanda en postdag senare än utgivningsdagen. För att kunna ta emot 
markbundna etermediesändningar har mottagningsförhållandena varit avgörande. 
     Under 1980- och 1990-talen bidrog införandet av satellitförmedlad och kabeldistribuerad 
TV i Sverige till att inte bara utöka utbudet utan också till att vidga det geografiska område 
som kunde nås av utsändningarna. I USA, där stora avstånd och topografiska förhållanden 
utgör svåröverkomliga hinder för förmedling via etern, fick kabel-TV en mycket stor bety-
delse för att ge alla möjlighet att kunna ta del av TV-utbudet (Prior 2007). 
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3.3  Individfaktorer möter strukturfaktorer: Livscykel eller generation? 
 
 
Frågan om betydelsen av ålder och generationstillhörighet när det gäller publikens benä-
genhet att ta till sig ny medieteknologi har varit en återkommande fråga inom publikforsk-
ningen. Bakgrunden är de skillnader i medieanvändning som finns mellan olika åldersgrup-
per. Läsning av morgontidningar har varit ett tydligt exempel på detta. Läsningen har alltid 
varit mindre utbredd bland ungdomar och unga vuxna än bland övriga åldersgrupper, men 
med ökad ålder lade sig många unga successivt till med vanan att läsa morgontidning när 
de blev äldre (Jalakas och Wadbring 2014). Denna tendens har även noterats på andra håll 
i världen, trots att morgontidningskulturen inte varit lika utvecklad som här (se t.ex. Peiser 
2000 för utvecklingen i USA). Man har antagit att detta beror på att människor utvecklar 
en mer regelbunden vana att läsa morgontidningen när de blir äldre och får andra värderin-
gar och en annan livsstil.  
     Samma tendens återkommer när det gäller TV-nyheter. Gauntlett och Hill (1999) har 
visat hur den brittiska publikens tittande på TV-nyheter kunnat utgöra en del av de dagliga 
familjerutinerna. Familjens tonåringar har utvecklat ett nyhetsintresse med föräldrarnas ny-
hetsvanor som norm och etablerar så småningom egna nyhetsvanor då de blivit lite äldre. 
Studier från Nederländerna har pekat åt samma håll (Costera Meijer 2007), liksom studier i 
USA (Barnhurst och Wartella 1998). 
     Detta är ett uttryck för den så kallade livscykelhypotesen. Den innebär att våra vanor 
och attityder präglas av den fas i livscykeln som vi för tillfället befinner oss i. De sociala och 
ekonomiska förhållanden som reglerar vår livsstil förändras allt eftersom vi blir äldre, och 
då förändras också vår livsstil, och därmed även våra attityder och vanor. Eftersom medie-
användning i hög grad är en del av vår livsstil (jfr Reimer 1994) betyder detta att man kan 
förvänta sig att medievanorna anpassas till vår livssituation i takt med att vi blir äldre och 
våra livsvillkor förändras. 
     Men det finns anledning att föreställa sig att en annan princip också kan vara aktuell 
som förklaring till individens livslånga medieanvändning. Sociologiska teorier om betydel-
sen av människors generationstillhörighet har pekat på att människor som föds och växer 
upp vid samma historiska tidpunkt och under likartade förhållanden också tenderar att 
utveckla en gemensam kollektiv världsbild som förenar dem, framför allt mot bakgrund av 
den delade sociokulturella miljön (Mannheim 1952). I det sammanhanget torde nyhetsme-
dierna ha stor betydelse för att möjliggöra att erfarenheter och synsätt delas och att gemen-
samma kollektiva referensramar kan utvecklas inom en och samma generation. 
     Utgår vi från detta synsätt borde de medievanor som människor utvecklar under sina 
yngre formativa år, vanor som präglas av den rådande mediestrukturen, vara grundläg-
gande för individens förhållningssätt till både medier och medieanvändning under resten av 
livet (Bolin 2014; jfr även Himmelweit och Swift 1976). Detta är generationshypotesen.  
     De senaste 35 åren har den svenska mediestrukturen genomgått radikala förändringar i 
och med avregleringen av radio och TV, framväxten av en kommersiell etermediemarknad, 
tillkomsten av internet och introduktionen av de mobila digitala plattformarna. I och med 
detta har dagens yngre generationer haft möjlighet att skaffa sig helt andra medievanor än 
de generationer som föddes före genombrottet för dessa medier och marknadsvillkor. Den 
stora frågan är om livscykelteorin fortfarande kommer att hålla streck, som fallet verkar ha 
varit fram till relativt nyligen, eller om vi kommer att se mer av generationseffekter, det vill 
säga att de medievanor som dominerar dagens unga generation kommer att kvarstå hos 
dessa individer även när de blir äldre.  
     Det finns redan tecken på det senare: Tittandet på de svenska public service-kanalerna 
förefaller att vara på väg att bli en generationsfråga mer än en livscykelfråga – de yngre 
public service-tittarna ökar inte sitt tittande när de blir äldre och inträder i den livsfas då de 
historiskt sett borde börja titta mer på public service-TV (Nilsson 2008). Det finns också 
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mycket som tyder på att användandet av mobiltelefon är en vana som framför allt tas upp 
av de yngre åldersgrupperna, medan de äldre inte förefaller att vara benägna att ta till sig 
mobilen lika snabbt (Bolin 2014).  
     Frågan om vad som betyder mest – livscykeln eller generationstillhörigheten – kräver 
långa tidsserier av data om medieanvändning för att kunna besvaras. Av förklarliga skäl 
har det varit svårt att få tillgång till sådana tidsserier och därmed också att undersöka detta. 
Med utgångspunkt i de tidsserier som trots allt finns tillgängliga har Westlund och Weibull 
(2013) genomfört en analys av generationstillhörighetens betydelse för svenskarnas medie-
användning över tid.  
     Westlund och Weibull konstaterar att de generationer i Sverige som växt upp med de 
traditionella medierna har fortsatt att vara dessa medier trogna, trots att mediestrukturen 
förändrats radikalt under resans gång och trots att livssituationen för dessa grupper också 
har förändrats över åren när de rört sig genom livscykeln. I den utsträckning dessa genera-
tioner har tagit till sig de nya digitala medierna har det varit i jämförelsevis liten omfattning 
och i ett långsamt adaptionstempo. Mycket tyder dessutom på att den grupp inom de äldre 
generationerna som integrerat digitala medier i sina användningsvanor inte gjort detta ge-
nom att ersätta de medier som de redan använder, utan genom att komplettera använd-
ningen av de redan etablerade medierna med de nya digitala plattformarna. 
     Westlund och Weibull kan också konstatera att den generation som växte upp i bryt-
ningen mellan traditionella medier och digitala medier, och som i och med detta har erfa-
renheter av båda, har tagit till sig de digitala medierna i ett snabbare tempo och i en betyd-
ligt högre grad än de äldre generationer som växte upp med tillgång till enbart gammelme-
dia. Den allra yngsta generationen, de ”digital natives” som växt upp med digitala medier 
som en självklarhet redan från början, håller sig i mycket stor utsträckning enbart till dessa, 
framför allt när det gäller nyhetsinhämtande.  
     Så långt får hypotesen om generationseffekter, där individens medieanvändning under 
de formativa åren är avgörande, stöd av analysen. Men Westlund och Weibull kan visa att 
även livscykeln spelar roll: I varje fas av medieutvecklingen är det i första hand de äldsta 
grupperna inom respektive generation som uppvisat minst benägenhet att anamma de nya 
medierna. Att yngre människor generellt sett har lättare att ta till sig nymodigheter finns 
belagt även på annat håll: när det gäller benägenheten att ta till sig innovationer och ny 
teknologi som introduceras på en marknad  (Rogers 2003). Det är alltså inte så överras-
kande att ett skede, där radikalt ny medieteknologi introduceras, resulterar i att nya medie-
vanor utvecklas i större omfattning bland de yngre än bland de äldre åldersgrupperna. 
     Det finns således fortlöpande skillnader i medievanorna inte bara mellan olika genera-
tioner utan även inom en och samma generation. Dessa generationsinterna skillnader kan 
relateras till livscykeln via variabeln ålder. Både strukturella förändringar av medievärlden 
och förändringar av individens livssituation gör sig med andra ord gällande som bestäm-
mande för individens medievanor över tid (jfr Mitchelstein och Boczkowski 2010). 
     Författarna till studien pekar själva ut ett par begränsningar av undersökningens vali-
ditet. Det saknas dataunderlag för de äldre generationernas medievanor under deras tidiga, 
formativa år, och av naturliga skäl har man ännu inte kunnat följa de yngsta generationer-
na genom hela deras livslopp. Detta innebär att de slutsatser författarna drar inte kan ges 
stöd fullt ut; det krävs ytterligare underlag för detta som inte finns tillgängligt förrän om ett 
antal decennier. 
     Ytterligare en reservation som kan tilläggas är att de äldre generationernas ovilja att 
förändra sina medievanor inte behöver vara ett uttryck för generationshypotesen, det vill 
säga att deras medievanor präglats av de tidiga formativa åren. Anledningen till att de äldre 
inte tar till sig digitala medier lika villigt som yngre kan i stället handla om de nya medier-
nas specifika egenskaper. Om de nya digitala medierna varit beskaffade på annat vis skulle 
kanske även de äldre ha tagit dem till sig på samma sätt som de yngre, och då skulle det 
således inte längre handla om en generationseffekt utan om mediernas specifika egenska-
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per. Det krävs med andra ord både längre tidsserier och studier från olika mediesituationer 
för att det skall finnas underlag för säkra slutsatser om en eventuell generationseffekt på 
människors medievanor. 
 
 
3.4  Access och relevans 
 
 
Frågan om betydelsen av position i livscykeln i förhållande till generationstillhörighet i 
mötet med ny kommunikations- och medieteknik är en del av den mer övergripande fråge-
ställning som detta kapitel tog avstamp i: Vilka faktorer betingar och reglerar människors 
medieanvändning generellt? För att återknyta till denna inledande fråga och summera de 
erfarenheter och kunskaper som publikforskningen genererat kan man konstatera att både 
strukturfaktorer och individfaktorer spelar roll, och att de ofta samspelar i att forma männi-
skors medievanor. Detta samspel sker emellertid inte efter samma principer – i vissa situa-
tioner spelar strukturfaktorer större roll, i andra är det individfaktorerna som har mest be-
tydelse (Webster och Phalen 1997; Dimmick 2003; Prior 2007; Taneja et al. 2012; West-
lund och Weibull 2013). 
     Ett sätt att överbrygga den individ/struktur-dikotomi som präglat en stor del av forsk-
ningen om anledningen och bakgrunden till människors medieanvändning är att i stället för 
att diskutera utifrån individfaktorer, mediefaktorer och samhällsfaktorer ta utgångspunkten 
i två begrepp som går på tvärs över denna dikotomi genom att spänna över både individ-
egenskaper och strukturegenskaper: publikens access till medierna och mediernas relevans 
för publiken. Dessa begrepp fångar in essensen i den kunskap som finns beträffande det 
som förklarar medieanvändning och relaterar samtidigt denna essens till medieanvänd-
ningsperspektivets centralfokus: publiken12. 
     Accessen handlar om individens faktiska möjligheter att ta del av olika typer av medier 
och medieinnehåll. Detta styrs i stor utsträckning dels av mediestrukturen, det vill säga 
tillgången till det befintliga utbudet av medier och medieinnehåll, dels av individens möj-
lighet att ta del av medierna och innehållet (till exempel mediekompetens, tolkningsresur-
ser, praktiska möjligheter och tid för mediekonsumtion). Utbudet av medier och mediein-
nehåll är i sin tur en funktion av samhälleliga makrosystem som till exempel mediepolitik 
och regelverk, marknadsvillkor och medieteknologisk utvecklingsnivå. Dessa makrosystem 
får också, tillsammans med de sociala och kulturella villkoren, betydelse för individen och 
individens livssituation. Den enskildes möjligheter att välja och använda olika medier främ-
jas eller begränsas av faktorer som hushållsekonomi, livsstil, sociokulturellt kapital och 
social status, för att nämna några exempel. Mediestrukturen och de individuella villkoren 
samverkar i att sätta ramarna för publikens access till medierna och därmed också indivi-
dens medievanor. 
      Den relevans som individen tillskriver användningen av olika medier och innehållsgen-
rer är den andra omständighet som kan sägas förmedla betydelsen av bakgrundsfaktorerna, 
både på individuell och på strukturell nivå. Användning av ett medium förutsätter att indi-
viden upplever att det finns ett värde i att göra bruk av det. Saknas denna relevans finns det 
ingen anledning för individen att använda mediet över huvudtaget. Relevansen behöver 
emellertid inte ligga i innehållet; relevansen kan också ligga i medieanvändningen i sig, 
som en aktivitet, eller i mediets symbolvärde som sociokulturell markör. Det är viktigt att 

                                                
12 Detta synsätt har likheter med den så kallade OMA-modellen (Della Carpini och Keeter 1996), där man urskiljer tre huvud-
sakliga faktorer bakom människors medieanvändning som grund för politisk kunskapsbildning: Medieutbudet (opportunity), 
motivation (motivation) som utöver relevansaspekten även inrymmer en aspekt som rör plikten att som medborgare i ett de-
mokratiskt samhälle hålla sig informerad om samhällsskeendena, samt kompetens att tillgodogöra sig medieinnehållet (abi-
lity).   
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framhålla att mediets och medieanvändningens relevans för en individ inte bara handlar 
om att mediet fyller vissa mer eller mindre instrumentella funktioner – relevansen kan falla 
tillbaka på alla de värden som medier kan ha för människor. Det är också viktigt att under-
stryka att begreppet relevans är av subjektiv natur. Relevansen ligger i de värden som en 
medieanvändare själv anser och upplever att mediet ger henne eller honom, inte i norma-
tiva föreställningar beträffande de värden som medierna borde ha för individen. (Däremot 
kan det givetvis vara av vikt för en individ att vara eller framstå som en person som svarar 
mot dessa normer.) 
     Den relevans som medier kan ha för en individ är inte enbart en fråga om personliga 
preferenser och de behov som är giltiga enbart för en specifik enskild individ. Synsättet på 
vad som är relevant och inte relevant är också relaterat till de sociala, kulturella och poli-
tiska villkor som individen lever under och som i sin tur formas av samhället i stort. För-
ändringar av de strukturella villkor som utgör ramen för enskilda människors värden, prefe-
renser och livsvillkor kan resultera i att individens syn på den relevans som medier och 
medieanvändning har också förändras, med förskjutningar av människors medievanor som 
följd.  
     Dessa två begrepp, publikens access till medierna och mediernas relevans för publiken, 
återfinns uttryckta på ett något annorlunda sätt i en av de förklaringsmodeller som har som 
syfte att tydliggöra de faktorer som har betydelse för publikens medieanvändning och hur 
dessa faktorer samspelar (Weibull 1983, 1985; McQuail 1997, 2011).  
 
 
 

 
 
 

Figur 1. Förklaringsmodell för medieanvändning (Weibull 1986, McQuail 2011). 
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Enligt denna strukturmodell (se figur 1) betingas medievanorna dels av den behållning som 
publiken förväntar sig av användningen av ett visst medium, vilket i stor utsträckning kor-
responderar med relevansfaktorn, dels av tillgången till ett visst medieutbud och dess till-
gänglighet. Båda dessa faktorer är i sin tur funktioner av de rådande villkoren i det omgi-
vande samhället. Detta formar ramarna för individens vanemässiga medieanvändning, det 
vill säga den medieanvändning som individen ägnar sig åt en genomsnittlig dag, och även 
en disposition hos individen att prioritera vissa medier och mediegenrer framför andra. 
Den faktiska, realiserade användningen kan emellertid variera något från dag till dag be-
roende på flera faktorer: det utrymme och de möjligheter som individen har just denna dag 
för medieanvändning, det medieinnehåll som står till buds för dagen och de sociala sam-
manhang som individen är en del av under dagens lopp.  
     Det ligger nära till hands att anta att dagens mediemiljö, med sitt växande utrymme för 
publiken att ta del av mediernas innehåll på egna villkor, borde begränsa betydelsen av 
strukturella faktorer och ge individfaktorer som mediepreferenser, livssituation och var-
dagsrutiner mer spelrum än tidigare. Att detta också kan bli fallet har, som vi kunnat kons-
tatera, gett sig till känna i utvecklingen av den amerikanska TV-publikens nyhetskonsum-
tion. 
     Emellertid vet vi sedan tidigare att det vanemässiga inslaget i medieanvändningen har 
stort genomslag, och denna typ av rutiner är ofta kopplade till de strukturella förutsättnin-
sgar som reglerar individens vardag, till exempel arbetstider, livssituation och familjeförhål-
landen. Det sociala livets strukturer kan fortfarande ha stort inflytande över människors val 
och användning av medier. Medieutbudets ökade tillgänglighet i tiden och rummet behöver 
inte överflygla betydelsen av individens vardagsrutiner när det gäller medieanvändning 
(Taneja et al. 2012) eller betydelsen av de personegenskaper som tidigare visat sig ha stor 
betydelse för medieanvändning, till exempel ålder och utbildning (Westlund och Weibull 
2013; Taneja et al. 2012). 
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Kapitel 4 
De digitala nyhetsmedierna 

 

 
 
 

tt det svenska medielandskapet har genomgått en radikal förändring vad gäller typer 
av medier och medieföretag betyder inte att det gamla landskapet har utplånats full-

ständigt. De traditionella medieproducenterna finns fortfarande kvar, även om strukturella 
förändringar av medieorganisationer och ägarvillkor har skapat nya branschförutsättningar. 
Idag opererar de redan etablerade medieproducenterna sida vid sida med nya aktörer på 
mediemarknaden.  
     En stor skillnad jämfört med tidigare är att de traditionella producenterna idag använder 
sig av både gamla och nya plattformar och presentationsformer för att exponera sitt utbud 
för konsumenterna. Dagstidningarna återfinns ofta på tidningarnas hemsidor både som 
dynamiska webbversioner gjorda direkt för internet och som statiska PDF-filer; på hemsi-
dan finns också utöver nyhetstexter och bildmaterial ofta även nyhetsfilmer. Etermedierna 
tillgängliggör sina utsändningar via poddar och playfunktioner på internet samtidigt som 
deras hemsidor också presenterar nyhetsinformation i textform.  
     På de digitala plattformarna har med andra ord den av tekniken påtvingade uppdelning 
av gestaltningsformer och koder mellan olika medietyper, som tidigare var en integrerad 
del av villkoren för medierade framställningar, i stor sett försvunnit. Förr var pressen be-
gränsad till tryckt text och fotografi eller andra grafiska framställningar medan radion ute-
slutande var hänvisad till gestaltningsformer som var hörbara. Televisionen kunde i princip 
använda samtliga dessa framställningsformer plus rörlig bild, men begränsade sig i huvud-
sak till film beledsagad av ljud.  
     De digitala medierna och plattformarna kan använda i stort sett alla dessa koder och 
former för gestaltning. Det innehåll som medierna förmedlar har blivit gränsöverskridande 
även i detta avseende och de förväntningar som publiken har på olika medier är inte längre 
kopplade till att medierna använder sig av en eller ett par koder som är specifika för just det 
mediet. I förlängningen är det sannolikt att detta även kan komma att påverka publikens 
förväntningar på förmedlingsformerna för olika innehållsgenrer – det kommer inte längre 
att vara lika självklart som tidigare hur en kulturartikel eller ett referat av en fotbollsmatch 
medieras.  
     En av de största förändringarna från publiksynpunkt är att de traditionella medieprodu-
centernas utbud är tillgängligt via fler plattformar än tidigare. Detta innebär att en och 
samma plattform kan användas för att få tillgång till många olika typer av innehåll, inne-
håll som tidigare bara återfanns inom vissa specifika medier13. Den nischning av medierna, 
som flera medieforskare har framhållit som en konkurrensfördel på en mediemarknad med 
allt tuffare konkurrensvillkor (Levinson 1999; Dimmick et al. 2000; Dimmick 2003; Ra-
mires et al. 2008), har därmed överflyglats.  
     Digitaliseringen har naturligtvis varit en viktig faktor bakom denna utveckling mot me-
diekonvergens och ökad tillgång till medieutbudet, men ur användningssynpunkt har den 
mobila medieteknologin varit minst lika viktig för publikens förutsättningar att ta del av 
medieutbudet. Det är framför allt den smarta mobiltelefonen, och i viss utsträckning den 
bärbara datorn och surfplattan, som genom införandet av en portabel medieteknologi med-
fört nya villkor för publikens mediekonsumtion. Tillgång till mobila och interaktiva medier 
på marknaden behöver inte i sig innebära att publiken prompt börjar använda dem. En bi-
dragande orsak till att detta i växande omfattning ändå har blivit fallet är den anpassning av 

                                                
13 Se Papacharissi (2010) för en analys av konvergensens betydelse inom medieområdet. 
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utbudets innehåll och tillgänglighet som medieproducenterna genomfört, bland annat med 
hjälp av olika typer av applikationer för framför allt mobilen.  
     De digitala formaten skiljer sig från de traditionella i flera bemärkelser. De skillnader 
som har störst betydelse för nyhetsförmedling gäller de förmedlingstekniska villkoren, ut-
budet av nyheter och nyhetskanaler samt nyheternas tillgänglighet för publiken. Dessutom 
har en helt ny typ av kommunikationsforum tillkommit i och med introduktionen av socia-
la medier.  
     I detta kapitel redovisas de egenskaper hos de digitala nyhetskällorna som skiljer ut dem 
från de traditionella källorna. Avslutningsvis ges även en kortfattad redovisning av sociala 
medier som kommunikationskanal. 
 
 
4.1  Förmedlingstekniska villkor 
 
 
De förmedlingstekniska egenskaper som i grundläggande mening utmärker digitala kanaler 
och plattformar i förhållande till traditionella nyhetsmedier är dessa14:  
  
• Interaktivitet 
• Hypertextualitet 
• Multimodalitet. 
 
 
Interaktivitet  
 
Interaktivitet innebär att användaren aktivt kan delta i kommunikationsprocessen i stället 
för att enbart vara reducerad till en passiv mottagare av det informationsinnehåll som me-
dieproducenten väljer att publicera. Detta betyder att publiken ges möjlighet till olika for-
mer av interaktion, både med upphovsmannen till medieinnehållet och med andra använ-
dare. Man kan urskilja fyra principiella typer av kommunikationsaktiviteter i detta avseen-
de:  
 
1. Att ge respons på, kommentera eller diskutera andras publicerade nyhetsmaterial.  
2. Att publicera eget originalmaterial av nyhetskaraktär. 
3. Att medverka till att nyhetsmaterial förmedlas vidare till andra användare. 
4. Att ta initiativet att själv söka fram specifik nyhetsinformation. 
 
De digitala plattformarna erbjuder tekniska möjligheter för publiken att på ett enkelt sätt 
redovisa sina reaktioner på det som återfinns på webbsidorna. En speciell interaktiv re-
sponsfunktion som kommit i bruk i och med sociala medier är gilla-knappen, som reduce-
rar responsen till en enkel knapptryckning. Genom att använda sig av gilla-knappen, eller i 
förekommande fall av inte-gilla-knappen, kringgår användaren alla krav på argumentation 
eller motivation – responsen begränsas till ett okomplicerat ställningstagande för eller emot 
som inte behöver dikteras av andra motiv än användarens omedelbara känslomässiga reak-
tion. 
     En mer utbyggd form av interaktivitet i anslutning till nyhetsförmedling utgörs av kom-
mentarsfälten på de etablerade nyhetsföretagens webbsidor, där användaren kan redovisa 
kommentarer i anslutning till en publicerad text. Diskussioner med anledning av det som 

                                                
14 När det gäller skillnader mellan traditionella och internetbaserade medieformat har även andra parametrar lyfts fram (se 
t.ex. Newhagen och Rafaeli 1996; Ruggiero 2000; McQuail 2011). De som framhålls i detta kapitel är sådana som har sär-
skild relevans för just nyhetsförmedling. 
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publiceras i medierna är i sig inte en ny företeelse; även tidigare har publiken kunnat redo-
visa sådana reaktioner på dagstidningarnas insändarsidor och i särskilda programfönster i 
radiokanalerna, till exempel Ring P1 i Sveriges Radio där lyssnarna är välkomna att ringa in 
och i direktsändning anmäla sina synpunkter med anledning av dagsaktuella frågor.  
     Den digitala versionen skiljer sig emellertid på flera vis från de återkopplingsmöjligheter 
som de traditionella medierna kan erbjuda. Den digitala återkopplingen erbjuder en betyd-
ligt lägre tröskel för publiken att komma över. Dagstidningarnas kommentarsfält inbjuder 
till reaktion med en omedelbarhet som den traditionella insändaren saknar. Redaktionell 
kontroll och redigering av publikreaktionerna är svårare att tillämpa än på de traditionella 
insändarsidorna, vilket medfört att fler och fler dagstidningar begränsat möjligheten för 
läsarna att kommentera publicerade artiklar eftersom man anser att denna möjlighet miss-
brukas av alltför stora delar av publiken (jfr SOU 2015:94; Medievärlden 2016-10-26).  
     De digitala plattformarnas publik ges inte enbart möjlighet att medverka i nyhetsför-
medlingen genom att reagera på redan publicerat material. De kan även medverka i kom-
munikationsprocessen genom att publicera eget originalmaterial. Material av både opi-
nionsbildande och nyhetsrapporterande karaktär kan publiceras i bloggform, på sociala 
nätverkssidor eller på egna webbplatser. En speciell form av användargenererad nyhetspro-
duktion utgörs av de webbplatser för medborgarjournalistik där det står allmänheten fritt att 
medverka med egna bidrag.  
     The Huffington Post och OhmyNews är välkända exempel på nyhetsorganisationer som 
nästan uteslutande byggt på journalistiska originalbidrag från allmänheten (Curran 2016a; 
Flew 2014), men även i de fall nyhetsföretaget arbetar med traditionell nyhetsförmedling, 
producerad av professionella journalister, kan material som skickats in från allmänheten 
inkorporeras i nyhetsförmedlingen. Ofta handlar det då om aktuellt och unikt bildmaterial 
kring en nyhetshändelse som redaktionen ännu inte har haft möjlighet att själv producera15 
(jfr Wardle et al. 2014). Även i de här fallen är funktionen i sig inte ny – framför allt dags-
pressen har sedan lång tid tillbaka öppnat för läsarmedverkan genom att inbjuda tipsare att 
ringa in nyheter mot betalning eller genom sidor som i sin helhet bygger på bidrag från lä-
sarna, till exempel bilder på nyfödda. 
     Ytterligare ett användningsområde som den digitala interaktionen öppnar för är möj-
ligheten för publiken att på ett enkelt sätt förmedla publicerade nyheter till andra. På så vis 
kan nyhetstexten vidarebefordras i sin helhet, en möjlighet som nyhetsproducenterna själva 
ofta underlättar genom inbyggda delningsfunktioner i anslutning till de digitala nyhetstex-
terna. Att dela med sig kopior av nyheter i det traditionella nyhetsutbudet har visserligen 
alltid varit möjligt, men tidigare har detta krävt betydligt mer omständliga åtgärder (fo-
tostatkopior eller inspelningar). Idag räcker det att en användare av en digital nyhet trycker 
på en delaknapp för att nyhetstexten skall kunna spridas vidare.  
     Denna typ av viral spridning kan ske på initiativ av den enskilde användaren, antingen 
spontant eller mer systematiskt via permanent inrättade webbplatser, men den kan också 
initieras av medieföretagen själva. Flera nyhetsföretag har etablerat särskilda webbplatser 
för att stimulera viral spridning av sitt nyhetsutbud, antingen genom Facebook eller genom 
sajter som Expressens omtalat och Schibstedts lajkat.nu16. 
     En annan möjlighet som interaktiviteten innebär är sökning efter särskild information i 
medieföretagens nyhetsarkiv eller i andra digitala informationsbanker. Publiken kan ges 
tillgång till de digitala arkiven och datamängderna och beställa fram nyheter och informa-
tion efter egna önskemål och vid de tidpunkter som passar bäst. I princip har stora mängder 
information varit tillgängliga för nyhetspubliken även tidigare – dagstidningarnas innehåll 

                                                
15 Internationella studier har visat att de vanligaste situationerna då traditionella medieproducenter använder sig av med-
borgarbidrag är i kristider och då handlar det till största delen om foto- och filmmaterial från händelseplatsen (Westlund 
2013). Studier har också visat att det medborgarproducerade materialet oftast genomgår relativt omfattande redaktionell 
redigering i de fall de tas i bruk inom ramarna för den ordinarie journalistiska verksamheten (Curran 2016a).  
16 Lajkats ägare aviserade dock under februari 2018 att sajten kommer att läggas ned (resume.se). 
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har till exempel kunnat nås via bibliotekens arkiv – men den digitala tekniken gör det oer-
hört mycket enklare att använda sig av möjligheten. 
     Sammanfattningsvis kan således sägas att den digitala interaktiviteten i nyhetsför-
medlingen egentligen inte har medfört något kvalitativt nytt för de etablerade nyhets-
kanalerna och deras publiker. Interaktiviteten som princip har funnits redan tidigare, om än 
i mindre utvecklad form. Skillnaden är att den digitala formen för interaktion underlättar 
aktivitet från publikens sida på ett sätt som i många fall torde vara avgörande för att den 
skall tas i bruk. Men att möjligheten står till buds är inte samma sak som att publiken per 
automatik utnyttjar den; för att detta skall ske krävs också att möjligheten värdesätts. 
 
 
Hypertextualitet 
 
Hypertextualitet syftar på möjligheten att enkelt förflytta sig från en digital informa-
tionsplats till en annan genom att klicka på en länk, vilket besparar användaren besväret att 
själv skriva in destinationens URL i adressfältet. En stor del av de möjligheter som interak-
tiviteten innebär förutsätter i praktiken hypertextualitet. Men länkar utgör också ett erbju-
dande till användaren, framför allt i de fall användaren inte redan på förhand känner till att 
den länkade informationen finns att tillgå.  
     I nyhetssammanhang erbjuder länkarna publiken möjlighet att både bredda och fördjupa 
den information som finns på den ursprungliga informationsplatsen. I princip innebär detta 
att informationen på utgångssidan kan utgöras av en mer summarisk stomme som komplet-
teras med länkar, och att användaren sedan kan välja i vilka avseenden hon eller han vill 
nyttja länkarna för att gå vidare och skaffa mer information. Detta ger publiken en valmöj-
lighet som presentationen i det traditionella formatet inte erbjuder på samma sätt.  
     Hypertextualiteten ställer emellertid vissa krav på användaren. Att förflytta sig mellan 
olika sidor och platser på internet förutsätter ofta att man fortlöpande måste anpassa sig till 
olika webbplatsarkitekturer, olika principer för att disponera webbsidan och olika lösningar 
för typsnitt och layout. Detta kan försvåra överblick och sammanhang och innebära en mer 
krävande kognitiv insats, vilket kan höja tröskeln för att få utbyte av informationssöknin-
gen. I värsta fall kan det leda till missförstånd och fragmentarisering av informationsinne-
hållet, vilket i sin tur skapar problem för användaren när det gäller att foga samman in-
formationsdelarna till en sammanhängande helhet. Den djupare förståelsen kan med andra 
ord snarare motarbetas än underlättas av hypertextualiteten jämfört med den traditionella 
presentationen, där all information ligger samlad och tillgänglig i ett och samma samman-
hang, till exempel ett tidningsuppslag. 
     En annan omständighet är att publikens möjlighet att fördjupa sig är styrd av de länkar 
som ligger inredigerade i ursprungstexten. Nyhetsproducenten avgör med andra ord om 
denna möjlighet över huvud taget skall ges och till vilka ställen användaren i så fall kan gå 
vidare, vilket innebär att möjligheten till fördjupning kontrolleras av producenten. I prakti-
ken kan detta innebära att en nyhetsproducent kan dirigera publiken till ytterligare informa-
tionsställen på ett sätt som förstärker och bekräftar den information som ligger på utgångs-
sidan. Kryddas en informationssida på webben med länkar kan det ge ett intryck av en 
bredd och en mångfald som i själva verket är missvisande. 
 
 
Multimodalitet 
 
Multimodaliteten innebär att den digitala förmedlingsformen medger att nyhetspro-
ducenten kan arbeta med betydligt fler förmedlingsformer inom ramarna för en och samma 
presentation än vad som är fallet med de traditionella medierna. Den digitala nyheten kan 
presenteras med hjälp av skriven text, grafisk framställning, fotografi, film och animation, 
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talat ljud, musik och ljudeffekter – var för sig eller simultant. Alla de koder som står till 
förfogande i de olika traditionella nyhetsmedierna kan med andra ord användas för att pre-
sentera nyheten eller informationen på en digital plattform. Eftersom olika koder har olika 
förutsättningar att förmedla innehåll, innebär detta att framställningen av nyheten kan gö-
ras betydligt bredare och mer emotionellt engagerande. 
     För nyhetspublikens del innebär multimodaliteten flera olika saker. Mottagaren kan ta 
del av mer mångsidig information om det som nyheten gäller genom tillgången till olika 
modaliteter. I princip kan detta resultera i en tätare och mer informationsrik bild av ny-
hetshändelsen. Men samtidigt kan det betyda att flera olika språkliga signaler konkurrerar 
om publikens uppmärksamhet, eller till och med skickar motstridiga signaler, och på så vis 
försvårar perception och därmed också förståelse av informationsinnehållet.  
     Ytterligare en aspekt av multimodaliteten gäller de konsekvenser som medieteknologin 
har för publikens tolkning och förståelse. Olika medieteknologier har i stora stycken haft 
mycket olikartade förutsättningar, både när det gäller praktisk tillgänglighet i förhållande 
till publiken och när det gäller mediets förmåga att framställa ett kommunikationsinnehåll, 
främst genom de olika tekniska förutsättningarna att förmedla de koder som innehållet är 
inrymt i. Detta får konsekvenser för de medvetandeformer och mentala processer som re-
ceptionen av innehållet initierar och kultiverar hos publiken (Meyrowitz 1994; Ong 1990). 
En av de viktigaste distinktionerna i det här avseendet går mellan tryckta medier och elekt-
roniska medier. 
     De tryckta medierna medger ett smalare register av koder än vad de elektroniska medier-
na gör. De koder som är möjliga att förmedla med tryckta medier inskränker sig till sådana 
som avkodas med hjälp av synen: skrift, bilder och andra grafiskt baserade teckensystem 
och återgivningsformer. 
     Den typ av kod som dominerar de tryckta mediernas koder är skriftspråket. Skriven text 
tvingar läsaren till en hårt reglerad läsordning: texten måste med nödvändighet avkodas ef-
ter strikta grammatikaliska regler och i den givna ordföljden och raduppställningen för att 
bli begriplig. Skriftens organisationsprincip korresponderar med andra ord med det ratio-
nella, det systematiskt ordnade och det linjära. I tryckt skick kommer ännu mer rätlinjighet 
in i bilden genom de jämna raderna, de raka marginalerna och de likstora avstånden. Detta 
anses stimulera medvetandeprocesser av motsvarande karaktär: rationellt tänkande i termer 
av orsak-verkan, obrutna tankekedjor som systematiskt organiserar den föreställningsvärld 
som är länkad till textens innehåll i logiska, ordnade sekvenser. (Meyrowitz 1994) 
     Detta främjar en mentalitet hos publiken som präglas av rationalism, auktoritet och 
även passivitet, eftersom den skrivna textens läsare är underkastade textens författare utan 
att kunna påverka presentationens förlopp. Meyrowitz (1994) jämför detta med den munt-
liga kulturens huvudsakliga kommunikationsform: det talade ordet. I en oral kultur har 
informationsmottagaren alltid möjlighet att fortlöpande påverka informationsgivaren inom 
ramarna för den sociala interaktionen, vilket ger kommunikationsprocessen en helt an-
norlunda och dynamisk karaktär (jfr Hargie 2011; Adler et al. 2015). Den skrivna texten 
förvandlar informationsmottagaren till en passiv observatör av ett skeende som redan är 
fastställt och vars utgång redan i huvudsak är avgjord av författaren. Den tryckta skrivna 
texten ersätter också den orala uttrycksformens cirkulära, simultana värld med typografins 
linjära, sekventiella och hårt reglerade regim.  
     Den skrivna texten innebär dessutom att mottagandet av kommunikationsinnehållet blir 
en privat, enskild handling i motsats till den muntliga kulturens offentlighet. Detta resulte-
rade i en tendens till introspektion och individualism i det skrivna ordets kultur. Men det 
har också lett till att kunskapsvolymen i samhället har ökat; med hjälp av den skrivna tex-
ten och de tryckta medierna kan information och kunskap lagras och överföras på ett sätt 
som inte är möjligt i kulturer som bygger på muntliga förmedlingsformer. I den orala kul-
turen, där kapaciteten att lagra kunskap begränsades av det mänskliga medvetandet och det 
mänskliga minnet, förändrades kunskapens karaktär främst genom att ny kunskap ersatte 
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gammal. I den tryckta skriftens kultur förändras kunskapsvolymen kumulativt, den växer 
genom att ny kunskap successivt läggs till den gamla. (Meyrowitz 1994) 
     Medier som bygger på elektronisk överföringsteknologi – till exempel television, radio, film, 
fonogram och digitala medier – innebär helt andra förutsättningar för både den kommu-
nikativa processen och publikens reception. De traditionella elektroniska mediernas styrka 
ligger inte främst i förmågan att kunna lagra information i tiden, som är de grafiska, tryckta 
mediernas starka sida, utan i förmågan att kunna överföra information i rummet (jfr Innes 
1950, 1951). De elektroniska medierna har också kapacitet att överföra många fler typer av 
koder än de tryckta medierna.  
     I många fall innebär dessa koder att den linjära, statiska avkodningen ersätts med en 
avkodning som präglas av simultanitet och dynamiska principer, och som också stimulerar 
en mer emotionellt präglad reception som handlar mer om upplevelse än om information. 
Meyrowitz gör iakttagelsen att tryckt skrift tenderar att leda till frågan ”Vilken information 
har jag fått? Stämmer detta?” medan elektroniska koder snarare leder till frågor som ”Hur 
ser det ut, hur känns det? Tycker jag om den här upplevelsen?”. Elektroniska medier gyn-
nar inte kognitiva föreställningar och distanserad analys på samma sätt som tryckta medier, 
utan lägger i stället tonvikten på känslor och intryck och stimulerar känslomässig och sinn-
lig inlevelse. (Meyrowitz 1994) 
     Att de elektroniska mediernas innehållsliga element inte är relaterade till varandra efter 
samma bundna principer som den tryckta skriftens grammatik och typografi innebär emel-
lertid inte att de inte kan förmedla information som underlag för kunskapsbildning i kogni-
tiv mening. Men de gör det efter andra principer. I stället för att koppla informationsele-
menten till varandra sekventiellt, i en kedja, presenterar elektroniska medier informations-
elementen simultant, lagda parallellt bredvid varandra, och skapar på så vis förutsättningar 
för nya kombinationer, nya associationer och nya kontexter (Meyrowitz 1994). Detta ökar 
inte bara bredden i tillgängligheten, utan också spännvidden i de informationskombina-
tioner som är möjliga. 
     Den fördjupning, som den tryckta skriften främjar, ersätter den elektroniska för-
medlingen med en tendens till det motsatta − den underlättar informationsinhämtande om 
många olika aspekter, men den gör detta på ett ur kognitiv synvinkel mindre djupgående 
sätt. En multimodal framställning kan med andra ord innebära att de kognitivt orienterade 
mottagarintressena kan missgynnas – det rena sakinnehållet kan komma på undantag i 
förhållande till de känslomässigt engagerande aspekterna. Därmed kommer också den kri-
tiska och analytiska distans, som vanligtvis anses vara en förutsättning för en framgångsrik 
och ändamålsenlig konstruktion av en omvärldsuppfattning, på undantag17. Tillämpad i 
online-nyhetssammanhang kan man föreställa sig att detta inbjuder till mer medvetna för-
sök att avsiktligt styra bort publiken från vissa sakförhållanden genom att betona det mer 
spektakulärt upplevelsebetonade i den journalistiska återgivningen, eller till att mediepro-
ducenten av kommersiella skäl prioriterar det populära (och kanske populistiska) och lätt-
smälta framför det mer krävande och komplexa. 
     Den förmedling som de elektroniska mediernas tekniska förutsättningar medger blir 
ställd på sin spets i den digitala plattformen, där alla förmedlingsformer kan användas mer 
eller mindre samtidigt. För mottagarens del innebär detta att receptionen av nyheten kan 
bli starkt upplevelsebaserad – de sidor av nyheten som är relaterade till den sinnliga as-
pekten och som är förknippade med känslor blir ännu mer uttalade. Det kan leda till en re-
ception av nyheten som stimulerar emotiv respons, inlevelse och engagemang, något som i 
sin tur kan utlösa aktivt agerande (Graber 2001, 2006). I många fall, till exempel i anslut-
ning till nyhetsrapportering om naturkatastrofer eller humanitära katastrofer, syftar nyhets-

                                                
17 Just den omständigheten har bl.a. Murdock lyft fram som en anledning till att filmmediet inte är en gestaltningsform som 
på ett rättvisande sätt kan återge den rationella argumentbaserade diskussion som det offentliga samtalet normalt kräver 
(Murdock 1999). 
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förmedlingen ofta till att inge publiken olika känslor – empati, identifikation, solidaritet 
(Cottle 2009) – vilket sålunda kan underlättas av en digital presentationsform.  
     Sammanfattningsvis kan sägas att de förmedlingstekniska egenskaper och villkor som 
utmärker de digitala medierna både kan främja och försvåra nyhetskonsumtion. Detta stäl-
ler nya krav på både nyhetsproducenter och nyhetskonsumenter. Rent kvalitativt kan de 
digitala mediernas bestämmande egenskaper inte sägas ha fört in något nytt i bilden när det 
gäller nyhetspublikens omvärldsorientering och kunskapsbildning. Den största skillnaden 
torde bestå i att de möjligheter, som redan tidigare funnits inlagda i den traditionella medie-
tekniken, nu är mer tillgängliga och att konsekvenserna av dem kan bli mer påtagliga och 
utpräglade (vilket givetvis har betydelse för nyhetspubliken). Vi hittar strukturella föränd-
ringar av en större dignitet när det gäller nyhetsutbudet och nyheternas tillgänglighet för 
publiken. 
 
 
4.2  Nyhetsutbudet 
 
 
Omfattningen av det totala nyhetsutbudet har förändrats på olika sätt i och med in-
troduktionen av den digitala tekniken och internet. På makronivå har hela mediestrukturen 
påverkats av digitaliseringen; de tryckta medieformaten har delvis kommit i skymundan 
vilket resulterat i omstruktureringar av den traditionella mediebranschen. Det har tillkom-
mit helt nya nyhetsproducenter, en del av de traditionella medieproducenterna har för-
svunnit medan andra har expanderat sitt register av plattformar avsedda för nyhetsför-
medling till att också omfatta de digitala varianterna.  
     Det är emellertid fortfarande i stor utsträckning de traditionella, etablerade nyhetsfö-
retagen som står för utbudet även online. De tog mycket snabbt utrymmet på internet i an-
språk och gjorde det svårt för nytillkommande aktörer att ta sig in på den digitala nyhets-
marknaden. Föreställningarna om att nätet skulle kunna bli en fristad för alternativa ny-
hetsproducenter har därmed inte realiserats fullt ut, även om denna möjlighet har utnyttjats 
på vissa håll18. (Curran 2016a) 
     Denna turbulens har naturligtvis haft konsekvenser för nyhetsutbudets totala volym, 
även om det är vanskligt att fastställa storleksordningen av denna förändring. Desto enklare 
är det att konstatera på vilket sätt nyhetsutbudets exponeringsyta gentemot publiken har 
förändrats: Antalet plattformar med nyheter har odiskutabelt ökat. Framför allt gäller detta 
tillgången till nyhetskällor anpassade till mobilen. 
     När nyhetsföretagen klev in i den digitala sfären begränsade de sig inledningsvis till ny-
hetspublicering på webbplatser som i första hand var avsedda för konsumtion via dator-
skärm. Formatet för sådana nyheter är emellertid inte lämpat för förmedling via mobiltele-
fon. Efter 2007 har både programvara och kommunikationsteknologi utvecklats på ett sätt 
som möjliggjort nyhetspublicering särskilt anpassad till mobilen. Tillgängligheten har ökat 
ytterligare med hjälp av ett ständigt växande utbud av tjänster och applikationer som gör 
det enklare för användaren att få tillgång till nyhetsflödet via sin mobil. (Westlund 2013, 
2014) 
     Resultatet av den här utvecklingen är att tillgången till nyhetsutbudet har ökat drama-
tiskt. En användare kan med hjälp av dator, surfplatta eller mobil nå inte bara hela den di-
gitalt anpassade nyhetsförmedlingen utan även stora delar av nyhetsutbudet i de traditio-
nella formaten: På dagstidningarnas webbplatser kan man ta del av elektroniska versioner 
av den tryckta tidningen och på etermediernas sajter finns en stor del av programutbudet 
tillgängligt i poddad eller strömmande form. Beträffande dagspressen begränsas tillgången i 
praktiken av de betalväggar som många tidningsföretag har infört och som innebär att delar 

                                                
18 Se t.ex. Holt 2016 för en studie av dissidenta svenska nyhetsförmedlare och opinionsbildare. 
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av det digitala nyhetsutbudet inte längre är tillgängligt kostnadsfritt, men trots detta har den 
enskilde användaren numera på ett enkelt sätt tillgång till en oerhört mycket större del av 
nyhetsutbudet än tidigare.  
     Att konsumenten i princip kan nå alla nyhetskällor som finns på nätet betyder emellertid 
inte att de verkligen också tar del av allt som finns. En konsekvens av det stora utbud av 
nyheter och information som internet ställer till förfogande är svårigheten att hitta det man 
vill ha eller behöver. Nyhetsöverflödet kräver att en användare antingen regelmässigt och 
systematiskt bevakar ett begränsat urval av nyhetskällor eller tar hjälp av en sökmotor. De 
sökmotorer som finns att tillgå blir då avgörande för användarens möjlighet att kunna ut-
nyttja informationsrikedomen på internet utan att duka under.19 
     Väljer man att använda en sökmotor sker urvalet av nyhetskällor på ett sätt som använ-
daren själv inte kan kontrollera fullt ut. Sökmotorerna prioriterar oftast de mest besökta ny-
hetsplatserna när sökresultaten listas. Eftersom användarna mycket sällan kommer längre 
än till de sökresultat som presenteras på första sidan innebär detta att de redan etablerade 
nyhetsföretagen, som då oftast hamnar högt på listan, stärker sin ställning ytterligare (Cur-
ran 2016a).  
     När det gäller det grundläggande nyhetsurval som en användare möter på internet har 
den digitala publiceringen inte medfört några mer omvälvande förändringar vad gäller ur-
valsprinciperna, som i huvudsak är desamma online som för de traditionella nyhetsforma-
ten (Maier 2010; Curran 2016a). En studie av etablerade nyhetssajter online i nio olika län-
der visar på flera innehållsliga likheter med de traditionella nyhetsformaten: elitkällor prio-
riteras och fokus ligger i första hand på nyheter från det egna landet och i andra hand från 
stormakterna (Curran et al. 2013). En jämförelse av nyhetsutbudet i linjära etermedier och 
papperstidningar med nyhetsutbudet online visar också att andelen ”hard news” är större i 
de traditionella formatet än på webben, där sport, livsstil/hälsa och kultur- och nöjesnyhe-
ter tenderar att i stället få större utrymme (Medieutbud 2017).  
     Det nyhetsurval som görs för mobilnyheterna tenderar emellertid att i första hand foku-
sera på ämnesområden som lämpar sig för de korta texter som passar för mobiltelefon. Ett 
flertal studier har visat att utöver korta telegramliknande texter om allmänna nyheter finns 
en ämnesmässig tonvikt vid sport, olyckor och brott samt nöjesjournalistik – områden som 
kan avhandlas mer summariskt (Shim et al. 2015).   
     Trots att den bakomliggande journalistiska nyhetsvärderingen sker utifrån i stort sett 
samma premisser som tidigare har den digitala produktionsprocessen kommit att påverka 
det journalistiska arbetet och därmed också nyhetsutbudets sammansättning och karaktär. 
Inledningsvis utgjordes nyhetsutbudet på mobilen av material som redaktionen producera-
de särskilt för de mobila plattformarna. Idag har det blivit vanligare att nyhetsföretagen an-
vänder sig av en automatiserad konvertering av nyhetstexter som producerats för andra ty-
per av plattformar. Eftersom det inte är möjligt för de mobila plattformarna att hantera alla 
typer av format och innehåll har journalisterna börjat anpassa sig till detta genom att modi-
fiera både nyhetsurvalet och presentationen av det journalistiska materialet till mobilformat 
redan i första produktionsledet. (Westlund 2013) 
     Den omstrukturering som den digitala transformationen medfört för mediebranschen 
har avsatt kvalitetsmässiga spår i nyhetsredaktionernas arbete. Den ekonomiska kris som 
rått inom nyhetsbranschen, och som förvärrades ytterligare då en stor del av annonseringen 
flyttade ut ur de traditionella medierna och in på internet, har medfört att många redaktio-
ner tvingats skära ned på personalstyrkan. Detta innebär att färre personer skall göra sam-
ma jobb som tidigare, vilket oundvikligen påverkar kvaliteten av det journalistiska utbudet. 
Curran (2016) refererar ett antal internationella studier som visar på kvalitetsförsämringar 

                                                
19Att sökmotorer blivit mer och mer oumbärliga har föranlett Halavais (2009) att karakterisera dagens samhälle som ett sök-
motorsamhälle, där verksamheten inom många sektorer har blivit beroende av de digitala sökmotorerna för att kunna lokali-
sera, organisera och utnyttja information, texter, produkter och tjänster (se även Nightingale 2014). 
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inom nyhetsutbudet i form av en minskad andel grävande journalistik, minskad bredd på 
nyhetsregistret, effektivisering av produktionen genom att göra nyheter som passar direkt 
för webben (jfr Westlund 2013), en ovilja att gå utanför den beprövade journalistik som 
man har etablerade rutiner för, brist på tid för kontroller av fakta och källor och en minskad 
benägenhet att ge sig ut på fältet för att skaffa underlag för reportage. Att redaktionerna har 
möjlighet att i realtid bevaka vilka artiklar som får mest klick av publiken innebär att man 
löpande kan få information om vilka ämnen och områden som är mest gångbara bland 
användarna och anpassa nyhetsproduktionen efter detta (MacGregor 2007; Wadbring och 
Ödmark 2014). Andra studier har också visat att online-formatet kan innebära en risk för 
minskad mångfald i nyhetsutbudet. Trots tillgången till ett överflöd av unik nyhetsinforma-
tion bevakar online-redaktionerna varandra mer och kopierar nyhetsutbudet från konkur-
renterna med resultat att en ”likhetsspiral” sätts i arbete, en självförstärkande utveckling 
som leder till en mer konformistisk nyhetsförmedling (Boczkowski 2010).  
 
 
4.3  Nyheternas tillgänglighet  
 

 
Den digitala tekniken har inte bara fått konsekvenser för utbudet av nyheter, utan även för 
utbudets tillgänglighet i praktisk mening. En av de mest markanta förändringarna för ny-
hetspubliken är att den digitala tekniken öppnat för en utveckling där man kan ta del av 
nyheter (nästan) oavsett var man befinner sig med hjälp av de portabla medierna. Framför 
allt har den smarta mobiltelefonen inneburit att nyhetskonsumenten har tillgång till nyheter 
i princip överallt. 
     Att använda mobilen för att komma ut på internet innebär att man kan bygga in en helt 
annan spontanitet i användningsrutinerna. Den smarta telefonen öppnar för en mer obun-
den och fri konsumtion av nyheter. När den korkade mobiltelefonen introducerades låg en 
stor del av charmen i just det mobila – att telefonen kunde tas med överallt. För en stor del 
av den svenska befolkningen är det idag självklart att alltid ha med sig sin mobiltelefon. 
Detta innebär att när telefonen blev smart och tillät användning för att ta del av det stora 
internetbaserade medieutbudet kom detta också att innebära en möjlighet för mediekon-
sumtionen att lyftas ur det tidigare rutinmässiga användningsmönstret eftersom färre struk-
turella faktorer reglerar och begränsar medieanvändningen. 
     Även de digitala plattformar som inte låter sig bäras omkring på samma sätt som mobi-
len erbjuder idag nya förutsättningar för nyhetskonsumenten. Om mobilen har frikopplat 
nyhetskonsumtionen från de rumsliga begränsningarna har online-versionerna av de tradit-
ionella dagstidningarna och etermedierna frikopplat nyhetskonsumenten från de temporala 
begränsningar som kringgärdar traditionell nyhetsförmedling. Idag kan publiken kontinuer-
ligt ta del av uppdaterade nyheter, utan att vara beroende av etermediernas programtablåer 
och sändningstider eller de tryckta dagstidningarnas 24-timmarscykel. I princip har nyhets-
publiken nu möjlighet att helt frångå det gamla användarmönstret, som innebar att nyhet-
erna i första hand konsumerades vid de fasta tidpunkter då de var nypublicerade, och i stäl-
let bevaka tillståndet i omvärlden genom att ta del av ständigt uppdaterad information vid 
de tillfällen under dygnet som passar bäst, eller kontinuerligt följa händelseutvecklingen när 
det har inträffat något av särskilt intresse. 
     Personaliseringen och individualiseringen av medieanvändningen bidrar också till att 
göra nyhetsutbudet mer tillgängligt för publiken: Med hjälp av olika appar och tjänster kan 
en användare skapa ett gränssnitt mot nyhetsutbudet som är skräddarsytt efter de egna pre-
ferenserna. 
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4.4  Sociala medier 
 
 
Nyhetsutbudet har således påverkats radikalt av tillkomsten av de digitala medierna och 
plattformarna. Utbudets volym har växt i flera olika avseenden, möjligheterna att enbart ta 
del av det som är intressant har ökat och tekniska möjligheter att frikoppla nyhetskonsum-
tionen från både tidens och rummets begränsningar har skapat helt nya förutsättningar för 
nyhetspubliken. Samtidigt har de förändrade villkoren för journalisternas nyhetsarbete gjort 
avtryck i nyhetsförmedlingen genom tendenser mot en ökad tonvikt på mer trivialiserade 
och populistiska nyheter samtidigt som det traditionella journalistiska hantverkskunnandet 
får allt svårare att göra sig gällande. 
     Utöver detta tillkommer en faktor som förändrat villkoren för nyhetsförmedling och 
nyhetskonsumtion i minst lika stor utsträckning som den digitala medietekniken: de sociala 
medierna. De sociala medierna har skapat ett nytt gränssnitt mellan internet och använda-
re, och har i och med detta också tillfört medievärlden en ny dimension.  
     Beteckningen sociala medier syftar på ett flertal olika typer av forum på internet. Det 
som inledningsvis förenade dem var att de gav användarna möjlighet att skapa en offentlig 
eller semi-offentlig profil, som definierar vem användaren är, och att upprätta en förteck-
ning över andra användare som man har något gemensamt med (”vänner”) och deras profi-
ler. Dessa förteckningar var sedan tillgängliga för alla inom det virala nätverk som på så vis 
konstruerades. Tillgängligheten utåt kunde variera – vissa sociala plattformar förutsatte att 
man hade ett konto inom plattformen för att det skulle vara möjligt att få tillträde, andra 
var helt eller delvis tillgängliga för alla. Som regel omfattade alla sociala medier komponen-
terna profiler, ”vänner”, möjligheten att kommentera och någon form av möjlighet att skic-
ka privata meddelanden mellan ”vännerna”; därutöver kunde de skilja sig beträffande de 
funktioner som erbjöds. (boyd och Ellison 2008) 
     Idag har de sociala medierna differentierats, och nätverksprincipen med profiler utgör 
inte längre det som förenar alla former av sociala medier, även om flera av de största platt-
formarna fortfarande använder sig av detta. Ett sätt att kategorisera olika sociala medier är 
att ta utgångspunkten dels i den typ av funktion eller tjänst som erbjuds (Wadbring och 
Ödmark 2014) och dels i huruvida de primärt används för social interaktion eller för att 
sprida medieinnehåll (Weibull et al. 2018). Följande kategorier av sociala medier kan då 
urskiljas: 
 
• Sociala nätverk (exempelvis Facebook). Den här typen av forum byggde ursprungligen 

på de personliga relationerna mellan deltagarna; idag har dessa nätverk kommit att an-
vändas för icke-personliga syften av kommersiella företag och andra aktörer som ser möj-
ligheten att använda sig av den unika exponering som dessa kanaler medger. Det främsta 
syftet är emellertid av relationsskapande natur. 

• Bloggar och mikrobloggar (exempelvis Twitter). Dessa är offentliga på ett annat sätt än 
de sociala nätverken och står öppna för alla att ta del av. En skillnad mellan bloggar och 
mikrobloggar är att mikrobloggarna har en mer utpräglat relationsskapande funktion 
medan bloggarna är mer orienterade mot spridande av användargenererat innehåll. 

• Delningsplatser (exempelvis Youtube och Instagram). Dessa bygger på bidrag från an-
vändarna, främst i form av video-, bild- och/eller ljudinlägg, som antingen kan utgöra 
egna produktioner eller en delning av andras material.  

• Användarproducerade informationsplatser av olika slag. Dessa bygger också på bidrag 
från användarna och kan antingen göra anspråk på att ha ett sakbeskrivande syfte (exem-
pelvis Wikipedia) eller ett mer rådgivande och utvärderande syfte (exempelvis de betygs-
sättningar och rekommendationer som återfinns på många hotell- och restaurangsajter).  

• Online-spel där användarna interagerar aktivt med varandra i olika typer av spelmiljöer.  
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De sociala medierna har på så vis skapat ett utrymme för informationsutbyte och social in-
teraktion som också visat sig ha stor betydelse för många människors sätt att ta del av infor-
mation om omvärlden. För att den sociala potential som de sociala medierna rymmer skall 
kunna tas i anspråk fullt ut krävs aktiva användare som deltar i produktions- och förmed-
lingsprocessen. Detta har föranlett vissa publikforskare att förklara att det gamla publikbe-
greppet därmed blivit överspelat – ”the people formerly known as the audience”, som det 
heter i ett återkommande citat från Rosen (2012). Andra har nöjt sig med att modifiera det 
traditionella publikbegreppet från user till prod-user, det vill säga en kommunikationsaktör 
som både använder och producerar medieinnehåll (Bruns 2008). 
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Kapitel 5 
Den digitala nyhetspubliken 

 

 
 
 

ammantaget har de tekniska förutsättningarna i form av portabel medieteknologi, digi-
talisering av det traditionella medieutbudet och tillkomst av en helt ny form för medie-

rat informationsutbyte och social interaktion – det Rainie och Wellman (2012) sammanta-
get kallat ”the triple revolution” – ändrat villkoren för publikens förhållningssätt till och an-
vändning av medier. Den konvergens som denna utveckling har resulterat i för mediernas 
del återkommer emellertid inte beträffande formeringen av publiken. Här ser vi inte konver-
gens utan i stället fragmentering. 
     Utvecklingen på mediesidan har inneburit att den traditionella masspubliken i stort sett 
har försvunnit. Medieanvändning handlar inte längre om att använda massmedier som ett 
stort kollektiv, där alla tar del av samma medieinnehåll vid samma tid. Idag är medie-
publiken fragmentariserad i mindre grupper som inte delar samma användningsupplevelse 
(Abercrombie och Longhurst 1998). Man tar kanske del av samma medieinnehåll, åtmins-
tone förr eller senare, men inte samtidigt, inte via samma plattform och inte på samma sätt. 
     Det kraftigt utbyggda medieutbudet har dessutom möjliggjort att betydligt fler inne-
hållspreferenser hos publiken kan tillgodoses. I kombination med utbudets ökade tillgäng-
lighet har detta fått som konsekvens att mediepubliken differentierats i ett antal mindre 
publikgrupper, som var och en kan få sina specifika intressen och informationsbehov tillgo-
dosedda av de medier som lämpar sig bäst för ändamålet.  
     De konsekvenser som detta har för dagens publik, och i förlängningen för hela sam-
hället, råder det emellertid delade meningar om. De olika åsiktspositioner som växt fram 
beträffande mediepublikens nya villkor kan föras tillbaka på den utgångspunkt som an-
vänds för resonemanget. Vissa synsätt utgår från medierna, eller snarare från det ökade och 
differentierade utbud som medierna idag kan erbjuda konsumenterna (Webster 2016; Web-
ster och Ksiazek 2012; Anderson 2006; Boczkowski 2010; Mitchelstein och Boczkowski 
2010). Andra utgår från den enskilda medieanvändaren och de valmöjligheter som det 
ökade utbudet innebär (Prior 2007; Sunstein 2007, 2017; Stroud 2008, 2011; Pariser 2011).  
     De forskare som varnat för uppkomsten av filterbubblor (Pariser 2011) eller ekokam-
mare (Jamieson och Capella 2009) anlägger som regel en pessimistisk ton när de föreställer 
sig att publikfragmenteringen i kombination med den ökade valfriheten och personalise-
ringen av mediekonsumtionen leder till homogena publikgrupper, där användarna bara 
konfronteras med samma åsikter och synsätt som de egna. Sunstein (2007, 2017) hävdar att 
en så ensidig exponering för olika synsätt och erfarenheter kan få negativa konsekvenser för 
demokratin. För en fungerande demokrati, menar Sunstein, krävs både att vi har en viss 
mängd gemensamma erfarenheter – som människor, medborgare och mediepublik– och att 
vi möter en mångfald av åsikter och synsätt. I den fördigitala medievärlden konfronterades 
tidningsläsarna och TV-tittarna som regel med detta, oavsett om de tyckte om det eller inte, 
men i dagens konvergerade, differentierade och personaliserade medievärld finns möjlig-
heten att välja bort sådana åsikter om och bilder av världen som vi finner irriterande eller 
utmanande. Publiken polariseras, menar Sunstein, och detta kan i värsta fall leda till bal-
kanisering, det vill säga ett antal autonoma grupperingar som står i konflikt med varandra.  
     De som betraktar publiken med utgångspunkt i den diversifierade mediemarknaden 
anser emellertid att även om utbudet har blivit betydligt mer differentierat än tidigare bety-
der inte detta att publiken differentieras i motsvarande grad. De grupper av användare som 
tar del av utbudet från olika medier överlappar varandra i betydande grad, vilket innebär att 
en enskild medieanvändare oftast återfinns i publiken till många olika medier och därmed 

S 
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också tar del av medieutbud från flera håll (Webster 2016). Webster redovisar data som 
stöd för denna slutsats, men Cooper (2018) påpekar att detta bara betyder att en och samma 
utbudsleverantör samlar en publik som har det gemensamt att de tar del av innehåll från 
leverantören; Websters underlag visar inte vilka delar av utbudet som dessa publiker tar del 
av. Detta betyder att det fortfarande kan finnas filterbubblor som konstitueras av median-
vändare som ingår samma typ av bubblor inom ramarna för publikerna till flera olika me-
dier.  
     En variant av detta mediecentrerade synsätt är att ta fasta på utbudets karaktär. Även 
om dagens medieanvändare i allt mindre utsträckning tar del av nyhetsutbud från samma 
källor utgör detta i praktiken inte en fragmentering, eftersom online-utbudet blivit allt mer 
likriktat och synonymt (Boczkowski 2010). Av den anledningen handlar det snarare om en 
homogenisering av publiken, åtminstone vad gäller majoriteten medieanvändare (Mit-
chelstein och Boczkowski 2010).  
     Det finns också exempel på synsätt som inte är vare sig mediecentrerade eller publik-
centrerade, utan som i stället tar sin utgångspunkt i samspelet mellan medieteknologin, 
samhällsstrukturerna och den sociala dynamiken. Här pekar man på att digitaliseringen re-
sulterat i framväxten av en nätverkskultur som människor aktivt kan använda på egna vill-
kor som en resurs på olika sätt (se t.ex. Castells 2015; Jenkins et al. 2013; Rainie och Well-
man 2012). 
     Som redan framhållits kan man som publik komma åt mediernas innehåll i princip när 
som helst och överallt med hjälp av de portabla plattformarna. Dagens medieanvändare är 
frikopplade från både tidens och rummets begränsningar på ett helt annat sätt än vad man 
var före de digitala och portabla mediernas tid. Detta är ytterligare en drivkraft bakom för-
svagningen av en delad publikerfarenhet och förstärkningen av publikens differentiering 
och individualiseringen av medievanorna. 
     De här omständigheterna har gett upphov till en föreställning om att publikens upple-
velse och erfarenhet av att vara del av en masspublik idag har ersatts av en annan typ av 
publikupplevelse: att vara en del av en utspridd publik (”diffused audience”) (Abercrombie 
och Longhurst 1998). Det som utmärker denna nya publikerfarenhet är inte bara den för-
ändrade karaktären av användningserfarenheten utan också det faktum att vi ständigt ut-
övar vår roll som publik.  
     När de stora masspridda medierna etablerades fullt ut från 1800-talet och fram till strax 
efter mitten av 1900-talet – först dagspressen, sedan fonogrammet, biograffilmen, rundra-
dion och så småningom televisionen i tur och ordning – utgjorde användningen av dessa 
medier särskilda aktiviteter som framstod som tydligt separerade från den övriga vardagen 
(se t.ex. Scanell 1996; Spigel 1992; Tichi 1991). Denna exklusivitet kom med tiden att 
blekna, och både medierna och medieanvändningen avdramatiserades och integrerades 
med vardagslivet i övrigt. I och med detta fick medierna större genomslag i vår vardagstill-
varo, både vad gäller användningsvolym och betydelse (Morley 1992; Silverstone 1994). 
Även om människors användning av medierna fortfarande i stor utsträckning ägde rum på 
masspublikens villkor hade medierna under 1900-talets sista decennier ändå impregnerat 
människors liv och vardag på ett sätt som skilde sig markant från förhållandena vid mitten 
av samma sekel.  
     Idag har medieanvändning blivit ett ständigt pågående inslag i vardagsaktiviteterna i 
ännu större utsträckning än tidigare samtidigt som masspubliken har lösts upp i ett antal 
mindre, mer specialiserade publiker. Medieanvändning utgör inte något som är en speciell 
aktivitet, särskild från andra aktiviteter, utan något som pågår utspritt över hela dagen som 
en integrerad aspekt av individens vardagliga tillvaro (jfr Livingstone 2002; Sandvik et al. 
2016; Couldry och Hepp 2016). Människor idag lägger dessutom betydligt mer tid totalt på 
mediekonsumtion än vad de gjorde tidigare (McQuail 1997; Nordicom-Sveriges Mediebarome-
ter 2017). 
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På så vis lyfts erfarenheten av att vara publik ut ur det fysiska rummets handfasta och på-
tagliga gemenskap och övergår i stället i en föreställning om att tillhöra en gemenskap, en 
gemenskap som i likhet med Andersons ”imagined communities” existerar i kraft av att 
erkännas, definieras och upplevas som sådan av dem som är en del av den (Anderson 
1983). Detta kan kontrasteras mot den kulturskapande betydelse som har tillskrivits det 
massproducerade medieinnehållet när det gäller att definiera och knyta samman en kultur 
genom att förse publiken med bilder av det som alla inom kulturkretsen har gemensamt och 
att ge dem känslan av att tillhöra en och samma värdegemenskap. Löfgren (1990) har pekat 
på hur medierna på olika sätt haft betydelse för att bygga upp föreställningen om och käns-
lan av en svensk nationalitet – det som alla svenskar har gemensamt. I det fallet skapade 
medierna en föreställning om den svenska nationen, den svenska geografin och den speci-
fikt svenska kulturen, men förutsättningen för detta var att de kunde nå ut med samma 
innehåll till en stor publik över hela landet. I den utspridda publikens tid är det inte längre 
medierna utan publiken själv som skapar en föreställning om att vara del av en större, ima-
ginär (och ofta virtuell) gemenskap. 
     Att medieanvändningen frikopplats i tiden och rummet innebär också att den inte längre 
med nödvändighet är knuten till den sociala kontextualisering som tidigare förknippats 
med en stor del av människors mediekonsumtion. Särskilt TV-tittandet har framhållits som 
en form för socialt umgänge med familj och vänner (Morley 1992; Silverstone 1994; Lull 
1990). Idag är tittande på TV en enskild angelägenhet i betydligt större utsträckning än tidi-
gare (Bjur 2010).  
     I gengäld har en ny typ av sociabilitet kommit in i bilden genom de digitala mediernas 
möjlighet till interaktivitet och, framför allt, genom den typ av social interaktion på distans 
som de sociala medierna introducerat. I de sociala medierna sker den sociala interaktionen 
utifrån andra förutsättningar än de som är giltiga om interaktionen äger rum inom ramen 
för det umgänge som man kan ägna sig åt ”offline”. Om en vänkrets sitter framför en TV-
skärm och tittar på en fotbollsmatch kan medieanvändningen i det fallet sägas vara en so-
cial tillställning. De sociala relationerna utövas ansikte mot ansikte och med flera personer 
samtidigt. Gruppdynamiken lägger till en extra dimension. I en vänkrets där kontakterna 
utövas och förmedlas via Facebook försvinner den typ av gruppdynamik som förutsätter att 
individerna samspelar med varandra genom att dela både tid och rum. Den ersätts av en 
annan typ av gruppmekanismer som fungerar utifrån helt andra premisser och som kom-
mer att inverka på de sociala relationerna på ett annat sätt. Social interaktion på de sociala 
medierna är inte en social tillställning längre. I stället kan kommunikationsutövandet i sig 
vara det som användaren sätter mest värde på. Denna problematik återstår emellertid att 
utforska närmare. 
     Couldry (2014) pekar på att medierna i den digitala medievärlden mer och mer närmar 
sig publikens egna villkor och vardag, men då också fjärmar sig från att vara ett sätt för 
publiken att få tillgång till den värld som vi alla har gemensam. Couldry ifrågasätter emel-
lertid om medierna någonsin har varit en sådan “privileged access point to society’s center 
or core, to what’s going on in the wider world” (s. 214). Föreställningen att medierna fun-
gerat på det viset ser han som ett uttryck för ”the myth of the mediated center”. I och med 
de sociala medierna har vi fått en helt ny typ av ”mediated center” som inte kretsar kring 
de stora medieinstitutionerna, och via dem också kring staten och samhället, utan som 
kretsar kring oss själva, vår familj, våra vänner och vår horisontella värld.   
     Oavsett hur man vill betrakta de digitala mediernas roll för människor i det nya me-
dielandskapet har de medfört nya villkor för mediepubliken. Detta gäller inte minst nyhets-
förmedling och omvärldsinformation. Tidigare ägde nyhetsförmedlingen rum i publika, 
offentliga kanaler – framför allt med hjälp av de stora, etablerade massmedieinstitutionerna 
dagspressen och etermedierna. Nyhetsförmedlingen via de informella, personliga kontakt-
kanalerna inom den privata sfären var relativt begränsad och hade till stor del den offent-
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liga massmedierade informationsspridningen som ursprungskälla (Katz och Lazarsfeld 
1955). 
     Idag sker en växande andel av den medieburna nyhetsdiffusionen via internet. Där har 
de sociala medierna fått en framskjuten roll när det gäller att exponera publiken för nyhets-
utbudet (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017; Reuters Institute Digital News Report 2018 ), 
och även när det gäller möjligheten för människor att ta aktiv del i produktionen och för-
medlingen av nyheter. 
     Villkoren för publikens användning av medierna skiljer sig emellertid mellan platt-
formarna på internet och de traditionella massmedieformaten. Användarvillkoren på nätet 
skiljer sig också mellan surfande på internet generellt och användning av de sociala medier-
na specifikt. I det följande ges en översikt över dagens strukturella villkor för nyhetspubli-
ken i den digitala medievärlden. Inledningsvis redovisas förutsättningarna för att förmedla 
och ta del av nyheter och omvärldsinformation via digitala plattformar generellt, därefter 
belyses de sociala mediernas roll mer detaljerat. 
 
 
 5.1  Nyhetsanvändning och sociala medier  
  
 
En stor del av den tid som mediepubliken ägnar åt digital kommunikation läggs på sociala 
medier (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017). Trots att de sociala medietjänsterna ur-
sprungligen var avsedda för semioffentlig social kommunikation mellan olika användare, 
där man kunde dela information om sig själv, har de idag kommit att bli en viktig för-
medlare av nyheter och information från externa källor, och därmed kommit att utgöra en 
viktig exponeringsyta för nyheter (Reuters Institute Digital News Report 2018; Oeldorf-Hirsch 
och Sundar 2015). De vanligaste sociala medierna i Sverige där nyheter återfinns är Fa-
cebook, Instagram, Twitter och Snapchat (Findahl och Davidsson 2015). Den ojämförligt 
största arenan utgörs av Facebook som i augusti 2017 användes av mer än 5,7 miljoner 
svenskar (www.facebookskolan.se). Av den anledningen ligger tonvikten i detta avsnitt i 
stor utsträckning på Facebook som nyhetsförmedlare. 
 
 
Exponeringen för nyheter på Facebook 
 
På Facebook har en användare möjlighet att utnyttja internets interaktiva kvalitet fullt ut 
genom att aktivt delta i både nyhetsproduktion och nyhetsspridning. Man kan publicera en 
egenproducerad text, man kan dela vidare material som man antingen själv stött på i det 
ordinarie nyhetsutbudet eller som man fått från någon annan i nätverket och man kan 
kommentera inlägg både på den egna sidan och på andras. Även för en relativt passiv an-
vändare betyder detta att man exponeras för en stor mängd nyheter, från de Facebook-
vänner som man har en social relation med, från de medlemmar i nätverket som utgörs av 
Facebook-vännernas vänner och från de nyhetsföretag och organisationer som man even-
tuellt följer. 
     Exponeringen för nyheter sker främst genom att de dyker upp i flödet på den egna Fa-
cebooksidan. Där kan de återfinnas antingen komplett i sin ursprungliga form eller som en 
länk till en webbsida där nyheten finns publicerad i sin helhet, i typfallet en av nyhetsföre-
tagens egna webbplatser. Många nyhetsföretag finns representerade i de sociala medierna 
med egna sidor, men det är relativt få sociala medier-användare som följer dessa redaktio-
ner eller journalister (Hedman 2016), och de flesta som gör det delar inte nyheterna vidare 
inom nätverket (Hille och Bakker 2013; Larsson 2016). På senare tid har nyhetsföretagens 
möjligheter att få direkt tillträde till Facebook-användarnas nyhetsflöden utökats genom så 
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kallade ”instant news” (SOU 2015). Det är således fullt möjligt för en Facebook-användare 
att ta del av nyheter i stor omfattning utan att över huvudtaget behöva lämna plattformen.  
     Alla som ingår i det nätverk som en användare tillhör på de sociala medierna kan med 
andra ord fungera som avsändare för nyheter, som i sin tur kan komma från många olika 
källor. Men trots detta har de nyheter som cirkulerar i de sociala medierna till övervägande 
delen de traditionella nyhetsföretagen som ursprungskälla. I Sverige står kvällspressen för 
största andelen av de nyheter som ofta delas eller på annat sätt blir föremål för användarak-
tivitet; 64 procent av dessa nyheter har någon av de stora kvällstidningar som ursprungs-
källa. Storstadsmorgontidningarna står för 15 procent och etermedierna för 11 procent 
(Wadbring och Ödmark 2014). Studier av ursprungskällorna till nyhetsutbudet i de danska 
sociala medierna visar samma tendens (Bro-Wallberg 2014).  
     De traditionella nyhetsförmedlarnas dominans som nyhetsproducenter gör sig med 
andra ord inte bara gällande i det utbud som nyhetsföretagen själva kontrollerar, utan även 
i de nyhetsflöden som nätverksmedlemmarna själva genererar genom delning. Men detta 
betyder inte att kompositionen av det nyhetskollage, som en användare i slutändan expo-
neras för i sitt eget flöde, enbart är ett resultat av det urval som nyhetskällorna gjort. Det 
som skiljer nyhetsförmedlingen på de sociala medierna från nyhetsförmedlingen på andra 
plattformar är framför allt den sociala kontext som omger och reglerar nyheterna och som 
lägger en helt ny dimension till nyhetskonsumtionen. Detta gäller både det urval av nyheter 
som en Facebook-användare exponeras för och förutsättningarna för att värdera och tolka 
nyheterna.  
 
 
Nyhetsurval och reception 
 
All nyhetsförmedling, även den i de traditionella medierna, bygger på en urvalsprocess. 
Redan i utgångsläget, när en nyhetsredaktion får kännedom om en händelse eller en om-
ständighet, är informationsunderlaget sovrat och filtrerat efter att ha passerat genom den 
kedja av förmedlande aktörer som ofta är en förutsättning för redaktionernas nyhetsarbete. 
Det kan handla om tipsare, lokala korrespondenter eller de källor som finns knutna till en 
nyhetsredaktion. På redaktionerna görs sedan en journalistisk bedömning av om nyheten 
kvalificerar sig för att förmedlas, vilka aspekter av nyhetshändelsen som i så fall skall beto-
nas och vilka delar av informationsunderlaget som skall användas vid återgivningen. Den-
na redaktionella beslutsprocess, som får stor betydelse för det nyhetsurval som slutligen når 
nyhetspubliken, betecknas gatekeeping. Även om det finns ett visst utrymme för den en-
skilda journalistens personliga preferenser och för det specifika nyhetsföretagets redaktion-
ella policy präglas gatekeeping-processen till största delen av de normer och värderingar av 
både ideologisk och affärsmässig karaktär som präglar journalistisk verksamhet generellt 
(Shoemaker 1991; Shoemaker och Reese 1996).  
     När dessa nyheter kommer in i de sociala medierna och görs till föremål för delning 
läggs ytterligare ett led till den nyhetsvärderingsprocess som alla nyheter genomgår innan 
de kvalificerar in sig i det slutliga urvalet. Utöver nyhetsproducentens värdering av nyheten 
tillkommer nu också den värdering som Facebook-användarna gör innan nyheten even-
tuellt skickas vidare, med eller utan beledsagande kommentar. Detta betyder att det ny-
hetsurval som förmedlas vidare inom de sociala medierna har genomgått en filtrering ge-
nom det sociala nätverket. Detta betyder också att de synsätt och de värderingar som finns 
etablerade inom nätverket kommer att få stor betydelse för det nyhetsurval som syns i an-
vändarnas nyhetsflöde. Nätverket fungerar således som ytterligare en gatekeeper-instans 
utöver den gatekeeping som nyhetsorganisationen redan utövat men där de journalistiska 
urvalsprinciperna modifieras. Det som delas vidare, och därmed får ökad synlighet, väljs ef-
ter principer som inte är relaterade till de traditionella nyhetskriterierna utan till den en-
skilde användarens egna värden och intressen. (Shoemaker och Vos 2009; Singer 2013) 
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Detta har rest frågor kring vilken typ av omvärldsuppfattning som den Facebook-an-
vändare, som enbart använder sociala medier som nyhetskälla, får möjlighet att bygga upp. 
De personer som ingår i ett nätverk, och som styr nyhetsflödet inom nätverket genom att 
dela eller kommentera, har i många avseende likartade värderingar och synsätt, eftersom 
nätverket huvudsakligen är konstruerat utifrån sociala preferenser eller gemensamma int-
ressen. Detta skulle kunna resultera i en nyhetsförmedling som blir relativt trångsynt och 
ensidig, där den värdekonsensus som råder inom nätverket leder till en likriktning av bilden 
av omvärlden – det vill säga att nätverken kommer att stimulera en utveckling mot filter-
bubblor (jfr Fenton 2016). Den empiriska forskning som hittills gjorts beträffande detta har 
genererat motsägelsefulla resultat som både talar för och emot att detta äger rum (Wad-
bring 2016; jfr även Choi och Lee 2015).  
     Det är inte enbart Facebook-vännernas bedömningar av vad de vill dela vidare som på-
verkar det nyhetsurval som en Facebook-användare möter i sitt flöde, utan det finns fler 
faktorer som reglerar detta. Det dagliga flöde av inlägg och uppdateringar som når en ge-
nomsnittlig innehavare av ett Facebook-konto är mycket stort. I praktiken tar användaren 
som regel inte del av samtliga inlägg, utan begränsar sig till de inkommande inlägg som 
hamnar överst i flödet. Tidigare sorterades inläggen i flödet efter en kronologisk princip: De 
senast inkomna inläggen syntes överst i listan, oavsett tyngd och relevans. Idag rangordnas 
de nyinkomna inläggen i nyhetsflödet efter andra principer. Inlägg som ofta delats eller 
gillats av de Facebook-vänner som en användare ofta har kontakt med, eller vars inlägg 
användaren själv ofta delar eller gillar, rangordnas överst i listan (Reuters Institute Digital 
News Report 2016). Detta lägger till en popularitetkomponent i urvalsprocessen: Ju fler av en 
användares vänner som på olika sätt interagerar med inlägget, desto högre rangordning får 
det i användarens flöde och desto större är sannolikheten att användaren tar del av det – 
och eventuellt delar det vidare till andra.  
     Ytterligare en faktor som styr nyhetsutbudet är användarens egen aktivitet. De algorit-
mer som reglerar rangordning av de inkommande inläggen i ett nyhetsflöde är utformade 
på ett sätt som innebär att inflödet av nyheter och inlägg matchas med den intresseprofil 
som användarens tidigare aktiviteter har genererat. Detta betyder att inflödet av inlägg ut-
sätts för ytterligare ett urval utöver det urval som användarens relationer med sina vänner 
och deras aktivitetsgrad innebär. Principerna för denna filtrering kontrolleras av Facebook, 
som fortlöpande justerar och uppdaterar de algoritmer som styr inflödet på användarnas 
sidor.   
     Från företagets sida är man inte beredd att redovisa dessa algoritmer, men man uppger 
att man strävar efter att anpassa inflödet på en enskild Facebook-sida på ett sätt som åter-
speglar kontoinnehavarens intressen och prioriterar inlägg med hög relevans för den en-
skilde användaren (SOU 2015; Dagens Nyheter 10-10-2015; Sunstein 2017). Detta innebär 
emellertid att företaget avgör vad som kan betraktas som relevant för en enskild mottagare, 
baserat på användarens egna aktiviteter och Facebook-historik. Möjligheterna för den en-
skilde användaren att utöva inflytande över detta är dels via de egna Facebook-
aktiviteterna, dels genom att prioritera vissa vänner i flödet. En användare kan således sti-
mulera bredd och mångfald i nyhetsutbudet på den egna Facebook-sidan, dels genom att 
prioritera nyhetsföretag eller andra vänner som bidrar till en mångsidig belysning av om-
världen, dels genom att visa aktivt intresse för olika sorters nyheter genom att ta del av dem 
eller vidarebefordra dem till andra.  
     Detta fordrar emellertid en viss insats från användarens sida, en insats som flertalet an-
vändare inte är beredda att göra. De flesta nöjer sig med att inta en mer passiv mottagarroll 
när det gäller nyhetsdelning på sociala medier (Purcell et al. 2010; Wadbring och Ödmark 
2014; Hedman 2016). Många användare har inte aktivt sökt upp de nyheter de tar del av, 
utan har stött på dem av slump (Kim et al. 2013; Oeldorf-Hirsch och Sundar 2015). Detta 
betyder att spelrummet för de strukturella faktorer som styr rangordningen av nyheterna i 
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användarnas flöde är relativt stort, även om en användare delvis själv kan styra inflödet av 
inlägg genom att prioritera vissa konton framför andra i rangordningen (SOU 2015). 
     Det bör emellertid påpekas att en relativt stor andel av användarna av sociala medier 
inte har något emot att det nyhetsurval som når dem bygger på den typ av nyheter som de 
själva brukar ta del av. I en internationell undersökning angav 36 procent att de föredrog 
denna urvalsprincip framför en som baserades på antingen nyhetsföretagens eller vänkret-
sens bedömningar (Reuters Institute Digital News Report 2016). I vilken utsträckning detta be-
ror på bristande tilltro till andras förmåga att värdera nyheter, oavsett om det gäller profes-
sionella journalister eller vänner, eller om det beror på att man av bekvämlighet föredrar att 
begränsa sig till den typ av nyheter som man redan på förhand vet att man är intresserad av 
framgår inte av analysen.  
     Den sociala kontextens betydelse för hur nyheter värderas, tolkas och förstås av sin 
publik har fått ett speciellt genomslag i och med de sociala medierna. Den interaktivitet 
som internet medger skapar förutsättningar för en fortlöpande utvärdering av nyhetsflödet, 
både genom delning och genom kommentarer och diskussioner. Detta styr riktningen av 
flödet och lägger till en särskild kontext för receptionen. En nyhet kan snabbt få en över-
byggnad i form av Facebook-vännernas respons beträffande både innehållet i och värdet av 
nyheten. Detta är inget som en enskild användare kan välja att lägga till eller ta bort ur ny-
hetsflödet – det finns med som en inbyggd förutsättning för den nyhetsförmedling som äger 
rum inom de sociala medierna, oavsett om användarna är medvetna om detta eller inte.  
     Den främsta anledningen till den särskilda betydelse som detta har för receptionen av 
nyheterna ligger inte så mycket i den interaktiva kvalitet som skiljer nyhetsflödet på sociala 
medier från nyhetsflödet i traditionella medieformer och öppnar för ett aktivt deltagande 
från användarnas sida. Social interaktivitet i anslutning till nyhetsreception har alltid fun-
nits i större eller mindre utsträckning, i samband med det kollektiva radiolyssnande som 
var vanligt före televisionens genombrott och som senare ersattes av ett kollektivt TV-tit-
tande. Anledningen ligger framför allt i den specifika typ av social kontext och sociala rela-
tioner som de digitala förmedlingsformerna skapar förutsättningar för och som framför allt 
kan realiseras inom de sociala nätverken. Detta gäller både om man aktivt bidrar med att 
producera eget material eller lägger till kommentarer till andras nyheter, och om man be-
gränsar användningen till ett mer passivt mottagande av de nyheter och den information 
som tillhandahålls av det sociala nätverket. 
 
 
5.2  Den unga nyhetspubliken 
 
 
Trots att vi sedan tidigare vet att unga medieanvändare brukar socialiseras in i de använd-
ningsvanor som utmärker de äldre och mer etablerade åldersgrupperna (med reservation för 
att medieutvecklingen successivt skapar nya förutsättningar för detta – se kapitel 3), har 
nyhetskonsumtionen bland de unga kunnat ses som en prediktor för allmänhetens framtida 
nyhetskonsumtion. Detta har i sin tur kontextualiserats inom ramarna för teorier om på-
gående förändringstendenser i samhället, både politiska och sociokulturella. 
 
 
Nyhetskonsumtion och politiskt deltagande  
 
Unga visar generellt sett mindre intresse för nyheter än vad övriga gör. Studier på olika håll 
i världen pekar dessutom mot att intresset bland de yngre minskar, samtidigt som de unga 
inte längre visar samma tendenser som tidigare att överta de mer etablerade gruppernas 
nyhetsvanor med åren (se t.ex. Barnhurst och Wartella 1998; Buckingham 1997, 1999, 
2000; Livingstone et al. 2007; Purcell et al. 2010; Poindexter 2018). Unga svenska vuxna 
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uppvisar samma tendens som på andra håll: Intresset för nyheter är lägre än andras grup-
per; detta gäller särskilt intresset för lokala nyheter, där ålder har stor betydelse för att 
skikta publiken (se tabell 1 i bilagan). 
     Det har varit vanligt att problematisera detta mot bakgrund av demokrativärdena, sär-
skilt med tanke på att medborgarnas aktiva deltagande i det politiska livet ofta kommer till 
uttryck på den lokala nivån. Vi vet sedan tidigare att nyhetsintresse och politiskt deltagande 
korrelerar; ett vanligt synsätt på sambandet har varit att nyhetskonsumtion och intresse för 
nyheter stimulerar intresset för samhället och motiverar till politisk delaktighet och ökad 
politisk kunskap (Norris 2000; jfr Strömbäck et al. 2013). 
      Att dagens unga visar ett avtagande intresse för att ta del av nyhetsmedierna har av den 
anledningen väckt farhågor för hur ett av de mest grundläggande villkoren för demokrati – 
det medborgerliga engagemanget i samhällets politiska liv – kommer att utvecklas inom 
den närmaste framtiden. Denna oro har eldats på ytterligare av det faktum att den yngre 
generationen inte deltar i de politiska valen i samma utsträckning som tidigare, en omstän-
dighet som förefaller ha kommit för att stanna och som kan ses som ett uttryck för en mer 
djupgående förändring av den politiska kulturen i samhället (Blais et al. 2004). 
     Andra har visat större optimism och lyft fram den potential som tillskrivs internet – de 
ungas nyhetsmedium par préférence – när det gäller att öppna för politiskt deltagande. Man 
har menat att internet, och då i synnerhet de sociala medierna, skulle kunna utgöra en helt 
ny form för politiskt deltagande och påverkan (Loader 2007). Studier av unga brittiska väl-
jare i samband med parlamentsvalet 2005 visade att de unga väljarna mycket riktigt an-
vände internet i högre grad än den övriga väljarkåren, inte bara för att söka information om 
partipolitiska sakfrågor utan också för att delta i politiska diskussioner och för att få en 
bättre förståelse för de grundläggande politiska skiljelinjerna (Mesch och Coleman 2007).  
     Man bör dock vara lite försiktig med att utifrån detta dra slutsatsen att internet har ut-
vecklats till en ny arena för det offentliga politiska samtalet. En annan brittisk studie (Li-
vingstone et al. 2007) visar att internet inte behöver medföra nya villkor för samhällsenga-
gemanget bland de unga: Internetanvändning visade sig inte leda till någon ökning av det 
samhälleliga engagemanget eller det politiskt deltagandet bland de unga brittiska väljarna 
under valet 2005, trots att internet vid det laget hade hunnit få en mycket framskjuten posi-
tion i många unga människors vardag. Livingstone och hennes kollegor drog slutsatsen att 
internet inte med nödvändighet stimulerar det politiska deltagandet bland unga, men att det 
kan kanalisera ett befintligt politiskt intresse, ett intresse som emellertid i huvudsak beror 
på andra faktorer än tillgången till adekvata informations- och kommunikationskanaler. 
     Det svalnande intresset för nyheter och det minskade politiska deltagandet bland de 
unga, och de konsekvenser som detta kan få i olika avseenden, har föranlett diskussioner 
kring vari problemet egentligen består. Loader (2007) har framfört tanken att det minskade 
politiska engagemanget kanske inte handlar om att intresset för och deltagandet i politiken 
har minskat bland ungdomar, utan att det handlar om att de unga inte längre deltar i de 
politiska aktiviteter som traditionellt betraktats som indikatorer på politiskt intresse och 
participation, till exempel valdeltagande. Dagens unga människor kanske omsätter sitt poli-
tiska engagemang i en annan sorts praxis än de former för politiskt deltagande som varit 
relevanta för tidigare generationer (jfr Bennett et al. 2011).  
     Att unga förlägger sitt politiska intresse och sitt samhällsengagemang till andra domäner 
än de traditionella kan betraktas som en naturlig reaktion på de unga gruppernas relativa 
politiska maktlöshet. Varför skulle ungdomar vara intresserade av att delta i de etablerade 
politiska aktiviteterna eller följa samhällsbevakningen i nyhetsmedierna när de ändå inte 
ges möjlighet att påverka samhället? undrar Buckingham (1999). Mot bakgrund av en egen 
undersökning konstaterar han att den politiska cynism som ungdomar kan ge uttryck för 
inte behöver betyda att de är okunniga, ointresserade eller omogna, utan att de känner sig 
utestängda från samhällslivet och möjligheterna att påverka detta. Minskat politiskt delta-
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gande på etablissemangets villkor behöver med andra ord inte betyda minskad politisk po-
tential. 
     Samma typ av omprövning kan göras beträffande de ungas ointresse för den typ av me-
dieinnehåll som hittills gällt som bona fide-nyheter. Kanske dagens unga bryter med tidi-
gare generationer när det gäller synen på vad som utgör en nyhet och hur man skall för-
hålla sig till omvärldsinformation? 
 
  
Nyheter i upplevelsesamhället  
   
Costera Meijer (2007) är en av dem som är inne på den tanken. Hennes studie visar att det 
finns tendenser i den unga generationen att inte i första hand vara intresserad av nyheter i 
deras egenskap av sakinformation om omvärlden. De unga är i stället mer intresserade av 
andra typer av utbyten av nyhetskonsumtionen: De vill få inspiration, de vill få en upple-
velse, de vill kunna leva sig in i andras känslor – de vill känna nyheten. Det väsentliga för 
dessa unga vid återgivningen av en nyhetshändelse är att nyhetsnarrativet låter publiken 
komma till insikt, att den stimulerar inlevelse och att den låter mottagaren uppleva käns-
lorna hos de människor som figurerar i nyhetsrapporteringen. Först då tyckte de unga ny-
hetskonsumenterna i Costera Meijers studie att de förstod vad nyheten handlar om. Ny-
hetsåtergivningen behöver vidare inte bestå av avslutade kompletta berättelser, utan den 
kan vara fragmentarisk och ofullständig så länge nyhetsberättelsen ändå gör intryck på 
publiken, främst genom sitt bildspråk, och tilltalar mottagaren både känslomässigt och 
kognitivt. De visuella presentationsformerna spelar stor roll i de ungas syn på nyheter. För 
dem är det viktigare att nyheterna förmedlas med hjälp av ett (rörligt) bildmaterial än att 
bildmaterialet håller hög teknisk kvalitet (jfr kvaliteten på mobilkamerafilmer och filmklip-
pen på sociala medier).  
     Överlag låter sig detta relateras till det som tidigare framhållits kapitel 4 beträffande de 
elektroniska och digitala mediernas förmåga att engagera sinnena och stimulera till 
känslomässiga upplevelser. Det ligger också nära till hands att dra paralleller mellan det 
förhållningssätt till nyheter som ungdomarna i Costera Meijers studie ger uttryck för och 
den roll som legender, myter och sagor haft i alla kulturer. I legenden tydliggör narrativet 
de grundläggande kulturella värdena och anger normativa riktlinjer genom att gestalta olika 
moraliska dilemman. I det moderna samhället har populärkulturen i stor utsträckning tagit 
över denna roll (jfr Carey 1992 [1988]). Att nyheterna kan ses som ytterligare en samtida 
variant av detta har ofta framhållits av kulturteoretiskt orienterade medieforskare (t ex Bird 
och Dardenne 1988; Bird 2012). Det starka engagemang och den personliga inlevelse som 
Costera Meijers unga respondenter efterlyser när det gäller receptionen av nyheter har mer 
gemensamt med denna kulturella undertext i nyhetsrapporteringen än med den medie-
ideologi som tillskriver nyheterna funktionen att vara en rationell, saklig och deskriptiv käl-
la till underlag för kunskapsbildning.  
     Detta förhållningssätt till nyhetskonsumtion, med ett uttalat fokus på affektiva kvaliteter 
och en stark orientering mot upplevelser, är i samklang med vissa nya strömningar i det 
senmoderna samhället. Flera samhällsteoretiker har urskiljt en utveckling mot en ökad 
emotionalisering av samhället under de senaste decennierna; de pekar också på att det bör-
jat växa fram en terapikultur där tonvikten läggs på individen som person (Richards 2012). 
Framför allt har denna emotionalisering kommit till uttryck inom populärkulturen, där en 
ny form av offentlighet kan sägas ha växt fram: den känslomässiga offentligheten (Lunt och 
Stenner 2005; Lorenzo-Dus 2008). Det har inte bara blivit tillåtet att visa känslor i terapi-
kulturen – i den affektiva offentlighet som exponeras i dokusåpor och olika reality shows 
har de ohämmade känsloutspelen till och med blivit det centrala. 
     I denna tilltagande emotionalisering skulle nyhetsförmedlingen kunna tillskrivas en 
ökad betydelse för publiken som ett terapeutiskt redskap för att hantera de ofta smärt-
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samma och påfrestande känslor som världens tillstånd kan ge anledning till (Richards 
2012). Det ligger i nyhetsförmedlingens natur att gestalta svåra och plågsamma situationer 
och händelser, gestaltningar som kan ge upphov till starka och upprivande känslor hos ny-
hetspubliken som kan vara påfrestande att hysa: ångest, skuld och vanmakt. Nyheterna, 
menar Richards, låter inte bara sin publik få kännedom om omvärlden; de kan också hjälpa 
publiken att härbärgera och hantera dessa känslomässiga reaktioner på det nyheterna för-
medlar. En sådan terapeutisk roll förutsätter emellertid att publiken är beredd att kännas 
vid de känslor som nyheterna kan ge upphov till, och kanske till och med att söka dessa 
känslor – precis som ungdomarna i Costa Meijers studie. 
     Att samhället och kulturen emotionaliserats hindrar inte att det kan finnas områden där 
den känslomässiga komponenten fortfarande är svagt utvecklad. Richards pekar på att både 
den politiska sektorn och mediernas bevakning av denna sektor präglas av ett känslomäs-
sigt underskott i sin strävan mot sakfrågefokus, opartiskhet och objektivitet. Detta under-
skott framhålls av vissa som en tänkbar anledning till att samhällsengagemanget och det 
politiska deltagandet minskat bland de unga (Corner och Pels 2003). Det kan också utgöra 
anledningen till att en publik som söker känslomässigt engagemang i nyheterna inte finner 
mediernas samhällsbevakning tillfredsställande och av den anledningen söker sin omvärlds-
information på annat håll. 
     Ett förhållningssätt till nyheterna som lägger tonvikten på upplevelsen är också i enlighet 
med den samhällsteori som utgår från ett antagande att samhället är på väg att utvecklas till 
ett upplevelsesamhälle (Erlebnisgesellschaft). Dessa diskussioner har framför allt förts på tysk 
botten (Schulze 1993). Grundtanken är att människan i det post-materiella samhället lever i 
en sociokulturell miljö där det materiella välståndet inte längre är det mest centrala. I stället 
handlar det i första hand om en strävan efter upplevelser av olika slag. ”The experience 
economy” är ett konkret uttryck för detta, till exempel inom service- och turistsektorn och 
stadsplaneringen, där möjligheten till upplevelser har blivit en produkt som fått allt större 
ekonomisk, planeringsadministrativ och politisk betydelse (se t.ex. Sundbo 2009; Marling 
et al. 2009; Therkildsen et al. 2009). 
     Om de unga nyhetsanvändarna närmar sig mediernas nyhetsförmedling med en för-
väntan att utbytet skall utgöras av känslomässigt engagemang och upplevelser är således 
detta en del av mer generella tendenser i samhället och kulturen. Men det innebär samtidigt 
att de unga nyhetskonsumenterna kommer i konflikt med det som konstituerar de grund-
läggande värderingarna i den traditionella nyhetsförmedlingen, där ambitionen att förmed-
la sakinformation är överordnad de känslomässiga aspekterna och där man ofta eftersträvar 
en saklig och faktabaserad skildring av nyhetshändelsen.  
  
 
Nyheter till nytta och nöje   
                               
Detta sätter en annan viktig aspekt av problematiken i fokus: Distinktionen mellan nyheter 
och underhållning. Denna dikotomi har varit mycket vanlig, både bland folk i gemen och 
inom medieforskningen. Nyhetsinnehållet betraktas som seriöst och nyttigt, det som alla 
goda medborgare bör ta del av, medan underhållningsstoffet har ansetts ha lägre status och 
inte vara lika legitimt att ägna sig åt. Särskilt tydligt har denna negativa sociokulturella 
laddning varit beträffande kvällspressen (Elliot 1997), men även TV-tittande har återkom-
mande framstått som en smått suspekt sysselsättning. 
      Nyheter är inte något man enbart använder för renodlat kognitiva syften. Publikens sätt 
att ta del av nyhetsförmedlingen inrymmer både instrumentella och rituella inslag (Martin 
2008). Frågan är hur den unga generationen förhåller sig till detta. En antydan kan man 
hitta hos Graffman (2014), som har funnit att den äldre delen av den svenska mediepubli-
ken gärna kategoriserar mediernas innehåll utifrån dimensionen information-underhållning 
medan de unga hellre skiljer mellan innehåll som de betraktar som värdefullt och innehåll 
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som de inte betraktar som värdefullt, oavsett vilken traditionell innehållsgenre det handlar 
om. 
     De unga nyhetsanvändarna i den studie av Costera Meijer som nämndes tidigare visade 
sig vara fullt på det klara med distinktionen mellan nyheter och underhållning, men de 
uppvisade ett kluvet förhållande till detta. Ungdomarna ansåg att de traditionella, seriösa 
nyhetsprogrammen i TV var viktiga och tillförlitliga och ville inte att de skulle popularise-
ras eller tabloidiseras för att bli mer underhållande20. Men man tittade inte på dem. Man 
tittade hellre på sådana TV-program som man inte betraktade som speciellt seriösa men 
som man menade hade ett högre underhållningsvärde. Detta kunde också innefatta tittande 
på nyhetsliknande underhållningsprogram, men de unga betraktade inte dessa program 
som ”riktiga” nyheter, utan såg dem främst som ett sätt att förnöja sig. Kontentan är att när 
TV-nyheterna framställs på ett seriöst och trovärdigt sätt betraktas de visserligen som vik-
tiga och angelägna, men alldeles för tråkiga för att de unga skall vara intresserade av att 
titta på dem. När nyheterna presenteras i en lättsam och ironisk form tittar visserligen de 
unga, men de betraktar dem inte som nyheter på riktigt.  
     Costera Meijer vill förklara denna paradox med att unga människor bara söker sig till 
det seriösa nyhetsinnehållet när de är i särskilt behov av sådant information. Hon menar att 
många unga betraktar traditionella, seriösa nyheter som en grundläggande samhällelig ser-
vicefunktion, på samma sätt som offentlig sjukvård eller det sociala skyddsnätet. Det är vik-
tigt att dessa servicefunktioner finns till hands när de behövs, men det finns ingen anled-
ning att använda dem om det inte är absolut nödvändigt. Det är bara i särskilda situationer 
som det blir aktuellt att söka sig till de mer seriösa nyheterna, och då föredrog de neder-
ländska ungdomarna i Costera Meijers studie att hämta sin information från digitala källor 
(precis som svenska ungdomar). I normalfallet kände dessa unga inget behov av att bevaka 
nyhetsflödet eftersom ändå fick reda på om det inträffat en stor eller viktig händelse genom 
sina kontakter med vänner och familj (jfr Hermida et al. 2012; Marchi 2012). 
     Marchi hittade liknande tendenser i sin studie av den unga TV-publiken i USA (Marchi 
2012). Även hennes respondenter uppskattade sarkasmerna och ironin i de program som 
travesterade nyhetsprogram. De unga respondenterna tyckte dessutom att dessa program 
erbjöd bakgrundsinformation och perspektiv som möjliggjorde förståelse för de större poli-
tiska sammanhangen och utgångspunkter för att bilda sig egna åsikter. På så vis, menade 
Marchis respondenter, förmedlade dessa program mer autentiska nyheter än de ”riktiga” 
nyhetsprogrammen, som man förhöll sig skeptisk till (ungdomarna i Marchis studie var 
emellertid även de fullt införstådda med att dessa nyhetsshower inte kunde betraktas som 
regelrätta nyhetsförmedlare).   
     Ett belysande exempel på detta är det amerikanska TV-programmet The Daily Show, som 
blandar nyhetselement med underhållning och satir. Programmet har beskrivits som en late 
night comedy där underhållningsdiskursen och nyhetsdiskursen inte är ömsesidigt uteslu-
tande utan i stället är integrerade i varandra i programmet (Byam 2005). Programmet an-
vänds i stor utsträckning som nyhetskälla av unga amerikaner, särskilt när det gäller nyhe-
ter om politik (Feldman 2007). Feldman gör också observationen att andelen unga vuxna 
amerikaner som uppgav att de använde The Daily Show som informationskälla när det gäll-
de det amerikanska presidentvalet 2004 (21 procent) var nästan lika stor som den som an-
gav att de använde TV-nyheterna för samma ändamål (23 procent). 
     Den skepsis som ungdomarna i Marchis studie gav uttryck för när det gäller de tradi-
tionella nyhetsprogrammen berodde bland annat på att man misstrodde den typ av objekti-
vitet som präglade nyhetsförmedlingen. Nyheterna redovisar skeenden och tillstånd på ett 
sätt som gör anspråk på att vara det enda riktiga och sanna. De icke-traditionella nyhets-
showerna gör inte anspråk på att leverera sanningen, utan erbjuder större frirum när det 
gäller publikens möjligheter att förhålla sig till och utvärdera det som avhandlades, och 
öppnar också för diskussion och engagemang på ett annat sätt än den objektiva, korrekta 
                                                
20 Barnhurst och Wartella (1998) och Huang (2009) har hittat likartade tendenser. 



 

 44 

och sakliga nyhetsförmedlingen i de traditionella nyhetsprogrammen. Costera Meijer 
(2007) hittade samma tendens bland sina respondenter: De ville inte ha en nyhetsåtergiv-
ning som utgår från att ett visst synsätt är korrekt och sanningsenligt, utan de efterlyste ett 
mer förutsättningslöst förhållningssätt som ger utrymme för många olika röster där alla kan 
göra anspråk på att berätta en av flera giltiga men skiljaktiga sanningar.  
     Att unga nyhetskonsumenter kan vara fullt på det klara med distinktionen mellan ”rik-
tiga” nyheter och underhållningsnyheter framkom även i en svensk studie av hur en grupp 
ungdomar i övre tonåren uppfattar nyheterna i de sociala medierna. Respondenterna kunde 
vara införstådda med att sociala medier har vissa brister som nyhetskällor – nyheterna där 
kan präglas av subjektivitet, ensidighet och fragmentarisering och behöver inte med nöd-
vändighet ge en korrekt bild av det som händer i samhället. Ungdomarna i denna studie 
upplevde emellertid inte detta som en nackdel eller ett problem. (Sveningsson 2015) 
 
 
5.3  Nyhetsbegreppet 
 
 
Tidigare forskning om ungas nyhetsanvändning har pekat på att det finns ett motsägelse-
fullt inslag i många ungas attityd till nyheter på så vis att man inte är intresserad av att ta 
del av dem men ändå sätter värde på att de finns (se t.ex. Costera Meijer 2007; Marchi 
2012). Tanken har framförts att denna paradox inte behöver betyda att den unga genera-
tionen avfärdar nyheternas betydelse i sig, men att synen på vad som utgör en nyhet ser 
annorlunda ut bland de unga än bland de äldre (Costera Meijer 2007; Bird 2003, 2014; 
Marchi 2012; Graffman 2014). De unga kan fortfarande anse att de traditionella nyheterna 
har ett existensberättigande, men som vi kunde se i Costera Meijers och Marchis studier 
behöver inte detta utgöra en anledning för de unga att ta del av dem. Att unga kan uppleva 
att den traditionella nyhetsförmedlingen saknar relevans för dem har vi sett uttryck för på 
flera håll, inte bara i Sverige (Barnhurst och Wartella 1991, 1998; Buckingham 1999; Cos-
tera Meijer 2007).  
     Detta reser frågan om hur man skall se på betydelsen av begreppet nyhet, både teoretiskt 
och empiriskt. Begreppets innebörd är vare sig entydig eller självklar. I en studie av vad den 
amerikanska publiken generellt betraktar som nyheter kunde Bird (2003) konstatera att det 
inte finns en gemensam syn på detta. Vissa betraktar talk shows, parodiska nyhetsprogram 
och reality TV som nyheter. Andra vill begränsa begreppet mer strikt till de traditionella 
nyhetsprogrammen. Men begreppets mångtydighet är inte begränsad till publikens sätt att 
se på det; också när man närmar sig begreppet nyhet från journalistiska eller vetenskapliga 
utgångspunkter finns utrymme för flera olika synsätt och definitioner.   
     Ett sätt att betrakta nyhetsbegreppet är att knyta det till de faktiska händelser och till-
stånd som finns i världen: Vissa faktiska omständigheter i omvärlden utgör en nyhet i be-
märkelsen att de svarar mot kriterierna för det som konstituerar en nyhet, till skillnad från 
andra faktiska händelser och tillstånd. Journalisternas uppgift är att genom att bevaka om-
världen urskilja nyhetshändelserna i allt som händer och rapportera dem till sin publik. 
Genom sin yrkesmässiga skolning och erfarenhet får journalisten en särskild kompetens att 
identifiera det som är nyheter ute i världen och att återge detta för sin publik. På så vis ges 
nyheten en ontologisk status av objektiv karaktär. 
     Ett annat, mer epistemologiskt orienterat synsätt innebär att man inte förlägger nyheten 
som företeelse till den objektivt existerande världen, utan till journalisternas föreställnings-
värld – deras sätt att betrakta, tolka och förstå den omvärld de är satta att bevaka. Nyhets-
kvaliteten sitter inte primärt i det som betraktas, det vill säga nyhetshändelsen, utan den sit-
ter främst i de glasögon genom vilka journalisten ser sin omvärld. Detta speciella synsätt är 
en konsekvens av den nyhetslogik som den professionella journalisten socialiseras in i (se 
t.ex. Halloran et al. 1970; Altheide och Snow 1979; Champagne 1999; Zelizer 2012). På så 
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vis producerar journalisten nyheten mot bakgrund av en kombination av normativa före-
ställningar om vad som utgör en nyhet och det sätt på vilket journalisten konstruerar sin 
bild av omvärlden. 
     Ett tredje förhållningssätt är att betrakta nyheter vare sig som vissa händelser i om-
världen eller som journalistiska föreställningar, utan som det faktiska utbud som återfinns i 
nyhetsförmedlingen. Nyheter är det som man läser i tidningar, ser på TV och hör på radio. 
Det som inte återfinns i medieutbudet under rubriken nyhet är per definition inte en nyhet 
(möjligen en nyhetsmässig händelse som av misstag inte kommit med i rapporteringen). På 
så vis blir begreppet nyhet relaterat till medierna och deras faktiska innehåll.  
     Alla dessa tre förhållningssätt innebär att man som nyhetskonsument inte själv tar ställ-
ning till vad som är nyhet och som av den anledningen är viktigt och relevant att hålla sig 
orienterad om. Detta överlåter man åt de professionella journalisterna. Detta sätter fokus 
på journalisternas syn på vad som konstituerar en nyhet, oavsett om nyheten betraktas som 
ett urval givna faktiska omständigheter, en särskild journalistisk världsbild eller mediernas 
nyhetsutbud. Inom journalistikforskningen har man ägnat sig åt att försöka fastställa vad 
det är som utmärker det som journalister betraktar som nyheter, och som med andra ord 
karakteriserar det som återfinns i nyhetsutbudet (se t.ex. Galtung och Ruge 1965; O’Neill 
och Harcup 2009). Dessa nyhetskriterier får betydelse även för det som publiken betraktar 
som nyheter (åtminstone om utgångspunkter tas i de tre synsätt på begreppet nyhet som 
hittills redovisats). Att kriterierna inte är fastställda utifrån en normativ utgångspunkt, till 
exempel mot bakgrund av samhällets rådande medieideologi, utan att de utgör de nyhets-
kriterier som faktiskt tillämpas av journalisterna, oavsett om de kan betraktas som bra eller 
dåliga ur samhällets eller publikens perspektiv, kommer emellertid ofta i skymundan. 
Denna olösta problematik kring de normativa inslagen är återkommande inom journalistik-
forskningen. En av de mest centrala gestalterna inom fältet definierar journalistisk verksam-
het som produktion och spridning av information om aktualiteter som är viktiga och av all-
mänt intresse (Schudson 2003). Problemet med sådana definitioner är att den normativa 
aspekten förblir outvecklad: Vem avgör vad som är en viktig aktualitet och av allmänt in-
tresse, för vilka är det viktigt och varför?   
     Det finns ytterligare ett synsätt på det som kan sägas utgöra en nyhet och som kringgår 
detta problem. Då handlar det inte om vare sig journalisternas normer eller samhällets, 
utan det som individen själv vill och anser sig behöva veta om omvärlden. Mycket pekar 
mot att dagens unga nyhetspublik är mer benägen än tidigare att ansluta sig till ett sådant 
subjektivt och individualiserat nyhetsbegrepp (Costera Meijer 2007; Marchi 2012). Att den 
subjektivt upplevda relevansen av nyheterna har betydelse för den unga publikens benä-
genhet att följa nyhetsförmedlingen finns redan belagt (Suominen 1976; Garramone 1984; 
Chaffee och Schleuder 1986; Neuman 1990; Huang 2009). Mot bakgrund av detta är det 
knappast en slump att så många unga föredrar att hämta sin omvärldsinformation från ny-
hetsflödena i de sociala medierna i stället för nyhetsförmedlingen i de traditionella medier-
na.  
     Samtidigt har utbudet av omvärldsinformation kommit att öka i oerhört stor utsträck-
ning. Det expanderande utbudet av plattformar och det totala innehållsutbudets ökade till-
gänglighet skapar ett extremt informationsöverflöd, som man som nyhetspublik måste han-
tera. Om synsättet på det som utgör en nyhet laddas med en subjektiv publikdimension blir 
tillgången till det som kan utgöra relevant nyhetsstoff för en enskild individ nära nog oöver-
skådligt. I så fall finns det också anledning att överväga nyhetsbegreppets betydelse i dagens 
medievärld. Om allt medieinnehåll i princip kan tänkas utgöra nyhet för någon i publiken, 
förlorar begreppet sin funktion att peka ut en viss typ av innehåll som definierats utifrån 
objektiva egenskaper. Nyhetsbegreppet blir i stället knutet till den subjektiva betydelse som 
ett medieinnehåll har eller inte har för sin publik. Nyheter blir då med andra ord en fråga 
om publikens värderingar av innehållets relevans som underlag för kunskapsbildning om 
omvärlden.  
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Detta skulle inte innebära ett fullständigt brott mot den allmänt vedertagna uppfattningen 
om nyhetsbegreppet. Shoemaker och Cohen har redan visat att mediernas faktiska nyhets-
utbud inte med nödvändighet korresponderar med människors uppfattningar om vad som 
är nyhetsmässigt (Shoemaker och Cohen 2006). Publikens uppfattningar om vad som är 
nyhetsmässigt lever till viss del ett eget liv, frikopplat från den professionella journalistiska 
bedömningen av vad som utgör en nyhet21. Att många användare av sociala medier upp-
skattar att deras nyhetsflöde där filtreras av det egna nätverket (Hermida et al. 2012) pekar 
också i riktning mot en annan, publikstyrd urvalsprincip för nyhetsförmedlingen. Denna 
urvalsprincip har dessutom redan vunnit insteg i de stora medieföretagens nyhetsarbete: Att 
publikens synsätt på vad som är nyheter har blivit mer inflytelserikt än tidigare återspeglas i 
mediehusens ansträngningar att anpassa sig till den typ av nyhetsinnehåll som de via klick-
statistik ser att publiken oftast tar del av. 

                                                
21 Å andra sidan har den rena nyhetsvärdering som journalisterna gör aldrig varit den enda styrande principen bakom det 
slutliga urvalet och presentationen av nyhetsutbudet – det finns fler faktorer som påverkar detta (se t ex Shoemaker & Reese 
1996). 
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Kapitel 6 
Nyheter och användarvärden 

 

 
 
 

ilken betydelse har nyhetsanvändning för publiken? Vilka subjektiva värden vill an-
vändarna tillskriva sin nyhetskonsumtion? Oavsett hur man vill förklara anledningen 

till att människor använder vissa medier på ett visst sätt för att ta del av ett visst medieinne-
håll, kommer det utbyte som människor har av medieanvändning att finnas med som en 
betydelsefull faktor. Utbytet påverkar inte enbart incitamenten att ta del av medieinnehål-
let, direkt eller indirekt genom att medverka till att en rutinmässig användning etableras, 
utan det får också betydelse för vår reception, för vårt sätt att tolka och förstå innehållet och 
för vårt sätt att sedan på olika sätt tillämpa och göra bruk av det vi tagit del av.  
     Det handlar således om en komplex och flerskiktad problematik, som medger många 
olika synsätt och infallsvinklar. Inom publikforskningen har detta kommit att resultera i 
flera olika uppsättningar av kunskap beträffande betydelsen av medieanvändning på indi-
vidnivå. De olika synsätten står inte i konflikt med varandra på ett sådant sätt att det resul-
terat i ömsesidigt uteslutande kunskap, även om anhängare av olika förhållningssätt kunnat 
rikta akademiskt fruktbar kritik mot varandra, utan synsätten är följden av att forskarna 
närmat sig problematiken utifrån olika utgångspunkter. 
     Skall nyheters betydelse för publiken föras in som en bakgrund till och kontext för indi-
vidernas användning av nyheter betyder detta att det är nödvändigt att anlägga ett pluralis-
tiskt synsätt på begreppet betydelse. I den här framställningen har jag valt att främst an-
vända termen utbyte för att referera till de olika betydelser, värden och funktioner som 
publiken kan tillskriva medierna i olika avseenden. Valet av term kan naturligtvis diskute-
ras, men det väsentliga är att den inte konnoterar till en redan etablerad men i det här 
sammanhanget alltför begränsad innebörd, och att den kan relateras till samtliga aspekter 
av medieanvändningens tänkbara subjektiva betydelser för individen. 
 
 
6.1  Användningsaspekter 
 
 
Innan vi kommer in på de olika utbyten som människor kan ha av medier och nyheter vill 
jag först uppmärksamma att medieanvändning kan relateras till olika aspekter av medierna. 
När vi talar om medier och mediers betydelse är det vanligt att vi syftar på innehållet. Det är 
emellertid inte enbart denna aspekt som är av intresse i sammanhanget – det finns fler an-
ledningar att använda medier än att ta del av innehållet.  
     En sådan ytterligare anledning utgörs av användningen i sig, som handling eller aktivitet. 
Som aktivitet kan medieanvändning ha betydelse på många olika sätt och i flera olika kon-
texter. Det kan handla om att en TV-tittare, tryggt och behagligt nedsjunken i vardagsrums-
soffan i den egna hemmiljön, låter tittarsituationen utgöra en barriär gentemot arbetsdagens 
plikter och ansvar, oavsett vilket program som råkar sändas för tillfället. TV-tittandet kan 
också användas som en form för social interaktion med andra; inte heller här behöver det 
vara av avgörande betydelse vilket program som sänds, utan det viktiga är tittandet funge-
rar som ram för umgänget.  
     En tredje anledning att använda sig av medier utgörs av mediernas materiella sida. Me-
dierna som företeelser har som regel olika sociala och kulturella laddningar, vilket gör att 
de lämpar sig väl för att tjänstgöra som attribut, det vill säga föremål som signalerar en viss 
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status eller livsstil22. Den materiella aspekten kan också tas i bruk för att konstruera en fy-
sisk miljö, till exempel när TV eller musik får tjänstgöra som en ljudkuliss. 
     Dessa tre användningsaspekter – medier som kommunikationsinnehåll, medier som 
aktivitet och mediers materiella sida – är inte ömsesidigt uteslutande. Två eller flera av dem 
kan vara giltiga parallellt i samma användarsituation och för samma användare, medan en 
och samma användare kan använda ett och samma medium av olika anledningar vid olika 
tillfällen. Detta ger medieanvändning en sammansatt bakgrund. 
 
 
6.2  Utbyten av medier och nyheter 
 
 
Nedan redovisas en översikt över de olika typer av utbyten som kan vara giltiga för publi-
ken när det gäller användningen av de traditionella medierna. Översikten utgör en sam-
manställning av det medieforskningen fastställt när det gäller de grundläggande utbyten 
som publiken faktiskt har av medierna. Sammanställningen syntetiserar det som forsknin-
gen om mediernas funktioner kommit fram till med det som forskningen inom cultural 
studies-traditionen och receptionsforskningen funnit beträffande de värden och betydelser 
som människor kan utvinna ur medier och medieanvändning (se t.ex. McQuail 1997, 2011; 
Dobos och Dimmick 1988; Lull 1982b för översikter).  
     Summerar man denna kunskap kan man urskilja ett relativt stort antal mer eller mindre 
distinkt åtskilda kategorier av användarvärden:  
 
• Information och kunskap 
• Identitetsbildning 
• Självbekräftelse 
• Delaktighet  
• Strukturering av vardagen 
• Kontroll 
• Upprättande av frizoner 
• Social interaktion 
• Tidsfördriv 
• Avkoppling 
• Mental stimulans 
• Utrymme för eskapism, fantasi och inlevelse 
• Sociokulturell markör 
• Fysisk miljö 
 
Dessa kategorier gäller enbart medieanvändningens betydelse på individnivå, det vill säga 
den behållning som människor kan ha av medierna för egen, personlig del. Utöver denna 
direkta, fast kanske inte alltid fullt medvetandegjorda, betydelse för individen kan medierna 
också ha en mer indirekt betydelse genom de värden och funktioner som människor till-
skriver medierna på makronivå, till exempel mediernas uppgifter i ett demokratiskt sam-
hälle, men dessa betraktas inte som personliga utbyten av medier i den mening som är ak-
tuell här. 
     De olika typer av utbyten, som återfinns i uppställningen ovan, är ett resultat av forsk-
ningen om publikens användning av de traditionella medierna, men idag ser medievärlden 
annorlunda ut. Dagens mediepublik utgörs av ett konglomerat av användare av olika typer 
av medier, medieformat och nyhetskällor. Till viss del återfinns fortfarande de traditionella 

                                                
22 Se Morley 1992 för en diskussion av mediernas symbolfunktion. 
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medieanvändarna i detta konglomerat, även om man idag ofta använder sig av digitala 
format och plattformar, men här finns också användare av nya typer av kommunikations-
kanaler, framför allt de sociala medierna. I och med detta har en helt ny typ av medierad 
kommunikation kommit in i bilden. När det gäller nyheter förefaller det som om de utbyten 
som publiken har av online-nyheter inte skiljer sig från de utbyten man har av nyhetersför-
medling via de traditionella formaten (Lin et al. 2005), men frågan är om samma gäller för 
de sociala medierna.  
 
 
Sociala medier och användarvärden 
 
Som medietyp betraktat skiljer sig de sociala nätverksmedierna från de klassiska massme-
dierna i flera avseenden vad gäller produktion, distribution och användning (Klinger och 
Svensson 2015). Som sociala nätverk uppvisar de likheter med interpersonell kommunika-
tion, men är samtidigt – i likhet med den massmedierade kommunikationen – både alltför 
offentliga och alltför storskaliga för att enbart betraktas som ett kommunikationsverktyg för 
interpersonell kommunikation. Detta hindrar givetvis inte att de sociala nätverksmedierna 
används för interpersonell kommunikation, till och med i mycket hög grad (Papacharissi 
och Rubin 2000), men de utmärks även av egenskaper och användningsområden som inte 
återfinns vare sig hos massmedierna eller i de interpersonella kommunikationsflödena.  
    Av den anledningen betraktar Castells (2009) de sociala nätverksmedierna (och de övriga 
digitala kanalerna för användargenererat innehåll på internet) som en kombination av de 
övriga kommunikationsformerna samtidigt som de utgör ett redskap för det han kallar 
”mass self-communication”: De sociala medierna utmärks både av att nå ut till en stor glo-
bal publik och av att ”the production of the message is self-generated, the definition of the 
potential receiver(s) is self-directed, and the retrieval of specific messages or content from 
the World Wide Web and electronic networks is self-selected” (sid 55). Genom att stå till 
förfogande för användarnas egna skapande och aktiva deltagande, och genom att inte vara 
föremål för statlig kontroll och påverkan, ger detta användaren alldeles särskilda möjlighe-
ter att förverkliga sig själv på ett sätt som de traditionella medierna inte medger (jfr Curran 
2016b). 
 Den empiriska forskning som utförts beträffande användarnas utbyten av sociala medier 
ger emellertid en något krassare bild av de värden och utbyten som människor faktiskt till-
skriver de sociala medierna. I stora drag återkommer de utbyten som tidigare kunnat knytas 
till publikens användning av de traditionella massmedierna även här (Flanagin och Metz-
ger 2001; Lee och Ma 2012; Webster 2016). Den relativa betydelsen av olika utbyten ser 
emellertid annorlunda ut för sociala medier jämfört med andra informationskanaler (Lee 
2013) och de specifika egenskaper som utmärker de sociala medierna, framför allt möjlig-
heten till interaktivitet och den sociala nätverksprincipens fokus på individen, innebär att 
vissa utbyten ligger närmare hands att utvinna när det gäller de sociala medierna än när det 
gäller de traditionella, enkelriktade massmedierna (jfr Ruggiero 2000).  
     Detta till trots erbjuder de sociala medierna, framför allt de sociala nätverksmedierna, en 
form av utbyte som de traditionella medierna inte kan erbjuda: att använda medierna för 
att aktivt delta i en dialogisk kommunikationsprocess (jfr Thompson 1995). För många an-
vändare av sociala medier utgör kommunicerandet i sig, som aktivitet, ett viktigt värde 
(Papacharissi och Rubin 2000; Park et al. 2009; Dunne et al. 2010; Lee och Ma 2012; Ma 
et al. 2014); detta äger även giltighet för en skenbarligen så instrumentell och innehålls-
orienterad handling som nyhetsdelning (Picone et al. 2016).  
     I den fortsatta framställningen kommenteras och diskuteras de olika typer av utbyten 
som människor kan ha av medierna med fokus på nyhetskonsumtion och omvärldsinfor-
mation. Framställningen omfattar även kunskapsmässigt orienterade utbyten av sådant me-
dieinnehåll som inte formellt sett utgörs av nyhetsmaterial eller faktaframställningar av oli-
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ka slag, eftersom det centrala i det här sammanhanget är det som publiken själv betraktar 
som omvärldsinformation, inte av det som medieproducenterna rubricerat som omvärldsin-
formation. Redovisningen omfattar också tänkbara utbyten av nyheter som inte primärt är 
relaterade till den kognitiva, kunskapsmässiga aspekten eftersom dessa utbyten också kan 
utgöra anledningar till hur människor väljer att ta del av nyhetsutbudet. Samtliga utbyten 
som diskuteras i den fortsatta framställningen kan utgöra bakgrund till hur nyhetsstrategier-
na hos digitala nyhetsanvändare ser ut och hur dessa väljer att komponera sina mediereper-
toarer när det gäller att ta del av omvärldsinformation. 
 

Information och kunskap 
 
Ett av de värden som framhållits mest hos medier är deras betydelse som källa till olika ty-
per av information och kunskap. Detta avspeglar sig inom samhällsvetenskaperna, inom 
den politiska sfären och bland folk i största allmänhet. Framför allt återkommer det i den 
normativa uppfattning om mediernas samhälleliga funktioner som präglar den svenska 
medieideologin. Enligt denna uppfattning är mediernas uppgifter främst att ge information 
om och kommentarer till viktiga samhällsskeenden, granska makthavare och främja grupp-
kommunikation mellan olika samhällsaktörer (Hadenius och Weibull 1993; SOU 1975:78). 
Detta kommer bland annat till uttryck i att man ofta kontrasterar det som betraktas som 
informationsmedier mot sådana medier och innehållsgenrer som i första hand anses förse 
publiken med underhållning (jfr Rubin 1983). Den underliggande premissen är att infor-
mationsfunktionen väger tyngre än underhållningsfunktionen och att traditionella informa-
tionsmedier är viktigare och mer värdefulla än underhållningsmedier.  
     Det finns anledning att vara på sin vakt mot ett sådant förenklat och normativt belastat 
synsätt på medier. Medier har i praktiken en betydligt mer mångsidig och komplex bety-
delse för människor, alldeles oavsett vad pressutredningar, debattörer och politiker (och 
även vissa medieforskare) fastslår som norm. Men detta hindrar givetvis inte att informa-
tions- och kunskapsvärdet är av odiskutabelt stor vikt och betydelse för publiken. Medierna 
ger oss information om de mest skilda ting, allt från det vardagliga och triviala till det mer 
fundamentala. Medierna förser oss också med stoff för att bilda och uppdatera en uppfatt-
ning om hur världen och verkligheten ser ut och fungerar, det vill säga en världsbild. 
     Vi rör oss således med ett mycket omfattande och sammansatt utbyte av medier när vi 
talar om medierna som källa till information och kunskap. En grov indelning av denna ka-
tegori i två underavdelningar kan bidra till att göra den något mer lätthanterlig: Vi kan skil-
ja mellan information som är av instrumentell karaktär å ena sidan och information som in-
dividen använder som underlag för kunskapsbildning i mer principiell och grundläggande 
bemärkelse å den andra. 
     Den första underkategorin omfattar sådan kunskap som individen har omedelbar an-
vändning för i sitt vardagsliv och som ofta kan omsättas direkt i praktisk tillämpning. Det 
kan handla om omvärldsinformation i form av uppdatering beträffande de senaste nyhets-
händelserna eller om vardagens praktiska villkor, till exempel trafikinformation, apotekets 
öppettider över julhelgen, eller på vilken biograf en viss film visas. Det kan också handla 
om stoff som fungerar som underlag för praktiska beslut i vardagen, till exempel konsu-
mentinformation, hälsotips eller vilka pensionsfonder som för tillfället ter sig mest lönsam-
ma.  
     Det är viktigt att hålla i minnet att publiken utvinner sådan relevant och praktisk an-
vändbar omvärldsinformation inte bara ur nyheterna utan även ur medieinnehåll som inte 
har som egentligt syfte att informera. När man tittar på en spelfilm eller ett avsnitt ur en 
TV-serie kan de tittare som är intresserade hämta upplysningar om internationell etikett 
beträffande lämplig klädsel i speciella sammanhang (till exempel i Fyra bröllop och en begrav-
ning), eller lära sig hur man inte kliver i en båt (Mr Bean har gett utomordentligt åskådlig-
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görande exempel på detta), eller upptäcka alternativa användningsområden för en motor-
såg. Den som vill ha information om vilka yttre stilmedel och attribut som är gångbara för 
en viss krets eller en viss livsstil kan hämta information om detta i talk shows, på Youtube, 
i bloggar, i tidskrifternas mingelreportage, med mera. Den som vill veta mer om personerna 
i sin bekantskapskrets kan använda sociala medier för att få ett kunskapsunderlag; det finns 
studier som pekar mot att just detta är ett viktigt användningsområde när det gäller Fa-
cebooks betydelse som informationskälla (Ellison et al. 2010).  
     Det som är avgörande för om ett medium kan sägas erbjuda individen underlag för prak-
tisk användbar information är inte om mediet innehåller den typ av information som de 
samhälleliga normerna påbjuder att en individ bör hålla sig orienterad om, till exempel ak-
tuella politiska sakfrågor eller hälsorisker i vardagen. Den avgörande faktorn är om mediet 
erbjuder sådan omvärldsinformation som individen själv sätter värde på eller har behov av, 
information som är relevant för just den individen, beroende på dennes behov, intressen 
och livsstil. I vissa fall kan denna relevans visa en mer eller mindre hög grad av överens-
stämmelse med de allmänt accepterade normerna för hur en samvetsgrann medborgare 
skall förhålla sig till nyhetsflödet; i andra fall kan den uppvisa en påtaglig avvikelse, till 
exempel när det gäller minoritetsgrupper, marginaliserade kulturer och motkulturer. Här 
kan alternativa synsätt på vad som utgör betydelsefull och relevant omvärldsinformation 
utvecklas och få förankring, vilket får konsekvenser för förhållningssättet både till nyhetsut-
budet och till värdet av att hålla sig informerad. 
     En av de mest centrala funktioner som den svenska medieideologin tillskriver massme-
dierna är att ge medborgarna möjlighet att hålla sig à jour med dagsaktuella händelser, med 
aktuell debatt och opinionsbildning och med samhällsutvecklingen i stort (Hadenius och 
Weibull 1993; McQuail 2011). Denna typ av kunskap har en instrumentell aspekt – vi be-
höver ofta sådan information för att kunna fatta beslut i vardagen och för att kunna förstå 
de situationer och sammanhang vi möter i vår tillvaro. Men denna typ av information läg-
ger också grunden till en annan sorts kunskap: Den bidrar till att bygga upp vår föreställ-
ning om hur världen ser ut i mer principiell bemärkelse – vilka grundläggande verklighets-
kategorier som tillvaron är uppbyggd av och vilka värden och normer den rymmer. 
     Detta leder över till den andra underkategorin av kunskap, den som är relaterad till indi-
videns mer grundläggande kunskapsbildningsprocess. Denna process pågår ständigt och 
syftar till att upprätthålla och uppdatera vår uppfattning om verkligheten. Det är här vår 
världsbild formas, vår grundläggande uppfattning om hur tillvaron ser ut och fungerar. 
     Det är med hjälp av denna kunskap som vi bildar oss föreställningar inte bara om hur 
världen ser ut utan också om vilka synsätt och värderingar som cirkulerar ute i samhället, 
vilka gemensamma värderingar och prioriteringar som utmärker just vår kulturkrets, vilka 
normer och handlingsmodeller som betraktas som föredömliga och legitima. En viktig del 
av denna kunskap utgörs med andra ord av de grundläggande villkoren för vår insociali-
sering i samhällslivet. Detta är i stor utsträckning en kunskap av principiell karaktär; den 
tar inte fasta på det konkreta och specifika utan på det allmängiltiga och generella. Den 
består bland annat av de kognitiva scheman vi har, scheman som vi successivt odlar fram 
och som ständigt måste bekräftas eller anpassas (Schank och Abelson 1977; Graber 1988, 
2001; Fiske och Taylor 1991). 
     Sammanfattningsvis: Det utbyte av medier som utgörs av informationsinhämtande och 
kunskapsbildning är komplext och spänner över många olika typer av informations- och 
kunskapsvärden. Den kunskap vi får från medierna kan givetvis ha betydelse för flera olika 
nivåer i kunskapsprocessen samtidigt: På en mer tillgänglig och direkt tillämpbar nivå kan 
vi uppskatta att vi fått information om ett sakförhållande som spelar roll i vår vardag (”An-
vänd inte det här tätningsmedlet – det kan ge cancer och skada miljön, som i samband med 
det här skandaltunnelbygget”), samtidigt får vi ytterligare en byggsten i vår världsbild och 
några av våra kognitiva scheman bekräftade (”Jag visste väl att man aldrig kan tro på vad 
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myndigheter och stora byggkoncerner säger!”) eller reviderade (”Jösses, kan man verkligen 
inte lita på experterna längre?”). 
     Utöver instrumentell vardagsinformation och kunskap om hur världen är beskaffad ger 
medierna underlag för ytterligare ett slags kunskap: självkunskapen, det vill säga den 
kunskap en människa har om sig själv och som omfattar sådant som vem hon är, hur hon 
brukar reagera, vad hon egentligen tycker och tänker och vilka värden som har reell gil-
tighet för henne. Det är en speciell typ av kunskap som jag har valt att sortera under nästa 
rubrik: identitetsbildning. 
 
 
Identitetsbildning  
 
Människors identitetsbildning omfattar flera olika typer av komponenter. En sådan kom-
ponent är självkunskap eller självkännedom. Ofta når vi insikt om vilka vi är genom att 
känna igen oss själva i andra människor och i andras situationer. Medierna erbjuder ett 
brett spektrum av sådana tillfällen till identifikation. Dessa tillfällen gives inte enbart i sam-
band med fiktionsinnehåll och annat medieinnehåll som explicit inbjuder till identifikation 
med vissa rollfigurer, till exempel dokusåpor, dramadokumentärer, indignationsreportage 
och intervjureportage. Varje framställning som på ett eller annat sätt visar fram människor 
och mänskliga egenskaper, handlingar, situationer och villkor kan tjänstgöra som underlag 
för identifikation, och sådana framställningar hittar vi på många håll i medieutbudet – i 
nyhetsrapporteringen, pratshower, reklam, populärmusik, för att bara nämna några. 
     Men vi behöver inte alltid använda medierna för identifikation i avsikten att känna igen 
oss själva. Vi kan också använda dem för att testa alternativa identiteter. Identitetsbild-
ningen omfattar inte enbart självkännedom. Identitetsbildningen är en process som inbegri-
per mer än så – den omfattar även vår tillblivelse som självmedvetna subjekt. Vår identitet 
är inget som är oss omedelbart givet, utan den växer fram gradvis. Vår identitet är inte hel-
ler något statiskt och oföränderligt som är givet för all framtid, utan delar av identiteten 
kommer att förändras med åren och med de erfarenheter vi förvärvar. Identiteten är med 
andra ord i ständig omformning, och många menar att den är betydligt mer öppen idag än 
tidigare, mer tillgänglig för medveten påverkan från oss själva. Inslag i vår identitet kan 
odlas fram som ett mer eller mindre medvetet val, menar dessa sociologer (se t.ex. Giddens 
1991b).  
     Medieinnehållets uppsjö av identifikationsobjekt och scenarion, både inom nyhetsför-
medlingen och inom andra innehållsgenrer, ger oss rika tillfällen att leva oss in i alternativa 
identiteter på prov. Även om vi inte känner igen oss i bemärkelsen att vi når ökad känne-
dom om den vi är idag, kan vi känna igen oss i den vi skulle vilja vara i morgon. I det av-
seendet kan nyhetsrapporteringen erbjuda användbart underlag: Nyheterna är ofta fokuse-
rade kring olika typer av elitpersoner och celebriteter (Galtung och Ruge 1965; O’Neill och 
Harcup 2009; Allan 2010), vilket innebär att de erbjuder statusladdade identifikationsobjekt 
och förebilder som är högt värderade i samhället. 
     Medierna kan även användas på andra sätt i samband med vår identitetsbildning. Vår 
identitet står i ett interaktivt förhållande till vår sociala omgivning (Goffman 1959). Vi ger 
uttryck för vår identitet i vår sociala interaktion och kan också på så vis påverka vår omgiv-
ning. Denna process återverkar även på oss själva. Till viss del utvecklas våra jag inom 
ramarna för denna sociala dynamik, genom vårt sätt att ge uttryck för den vi är i olika si-
tuationer. Internets interaktiva kvalitet ger en användare många möjligheter att komma till 
uttryck och profilera sig på olika sätt (Turkle 1995). Inom de sociala nätverken, som i allt 
väsentligt konstitueras av nätverksdeltagarnas egna aktiviteter, kan en användare utöver 
presentationen av sig själv i sin profil också indikera vem hon eller han är (eller vill vara) 
genom statusuppdateringar, inlägg, de bilder och filmer som läggs ut, det material som de-
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las till övriga i nätverket och de kommentarer som kan bifogas det delade materialet (jfr 
Purcell et al. 2010). 
     En viktig utgångspunkt för detta är att jaget inte behöver betraktas som något som alltid 
ter sig likartat i alla sociala sammanhang, utan ett och samma jag kan ha flera olika ansik-
ten. Detta betyder att det är nödvändigt för oss med kunskap om vilka uttryck som står oss 
till buds när vi vill presentera vårt jag för andra och att kunna styra det intryck som omgiv-
ningen får av oss (Goffman 1959). Vi måste med andra ord veta vilka medel vi kan använda 
när vi vill berätta för omgivningen om vilka vi är, och vi måste veta vad dessa medel bety-
der i olika kontexter. Sättet att klä sig, att tala och att bete sig fungerar som koder för vår 
identitet, och människor måste lära sig dessa koder. Vissa stilmedel och beteenden kan ha 
mycket olikartad kulturell laddning i olika sociala kontexter, och det är viktigt att lära sig 
dessa konventioner och regler. Samma gäller de värderingar och normer som vi kan ansluta 
oss till och ge uttryck för i sociala sammanhang – de har också värde som kulturell valuta.  
     Framställningarna i medierna bidrar till att bygga upp vår kunskap om hur vi kan ges-
talta vår identitet för andra i olika situationer, vilka uttryck som är gängse, vad de står för 
som koder och vilken värden som de signalerar i olika sammanhang. Denna kunskap kan 
vi sedan omsätta i arbetet med vår identitetsbildning. Vi behöver veta hur olika attribut är 
laddade sociokulturellt för att kunna välja just de attribut som är adekvata för oss i en viss 
kontext.   
     Medierna kan erbjuda underlag för fler aspekter av identitetsbildningen. En sådan är 
självbekräftelse. Eftersom självbekräftelse inte enbart är relevant i samband med identitets-
bildningen utan också kan sägas ha en självständig psykologisk funktion för individen har 
jag valt att redovisa denna typ av behållning av medier i ett eget avsnitt.  
 

Självbekräftelse 
 
De flesta människor har ett behov av att bli bekräftade som individer och att etablera en 
självbild som har (eller åtminstone upplevs ha) den sociala omgivningens acceptans 
(Augoustinos och Walker 1995). Att söka och att få sådana återförsäkringar blir därför ett 
viktigt inslag i identitetsbildningen. Men individen har också ett behov av att få sina före-
ställningar, värderingar och normer legitimerade i mer generell mening, som ett led i upp-
rättandet av en stabil och konsistent världsbild. Detta tar sig bland annat uttryck i att vi ofta 
tenderar att främst ta till oss sådant som är i enlighet med de föreställningar vi redan har 
när vi konfronteras med framställningar som gör anspråk på att beskriva det som är giltigt 
och sant i tillvaron (Graber 1988). Våra förhandskunskaper och vår förhandsinställning ut-
gör på detta sätt inte bara referensramar för hur vi skall tolka de budskap, intryck och upp-
levelser vi möter; de kommer också delvis att fungera som ett facit.  
     Genom att förstå omvärlden utifrån våra på förhand existerande föreställningar förstär-
ker vi giltigheten av våra värderingar och vår bild av verkligheten, och stärker därmed 
också vår självbild. Medierna är tacksamma att använda som källa för sådan självbekräf-
telse, inte bara på grund av den prestige och det stora förtroende som flera medier åtnjuter 
(Elliot 1997; Andersson och Weibull 2017), utan också eftersom de erbjuder ett mycket 
brett utbud av olika typer av verklighetsbeskrivningar. Beskrivningar av hur världen ser ut 
och efter vilka principer den fungerar återfinns inte enbart inom nyhets- och samhällsbe-
vakningen utan också inom andra genrer, till exempel tycka-till-genrer som intervjuer eller 
soffprogram (”Ja, jag har ju alltid tyckt att…”) eller rena fiktionsgenrer som TV-serier (”It’s 
a rotten world out there, right?" "Right, so let’s screw it.”). Inom kultivationsforskningen 
har man funnit belägg för att människors förväntningar på sin omvärld kan påverkas av de 
gestaltningar som dominerar inom det medieutbud som man tar mest del av (Gerbner 
1998; Shanahan och Morgan 1999). 
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I den digitala medievärlden illustreras detta av diskussionerna om filterbubblor, ekokam-
mare och liknande (se t.ex. Pariser 2011; Sunstein 2017), men också av de motiv som ligger 
bakom nyhetsdelning i de sociala medierna – att dela nyheter kan utgöra en källa till själv-
bekräftelse genom att bidra till att användaren får en viss status inom nätverket (Lee och 
Ma 2012; LaRose och Eastin 2004). 
     När vi är inne på mediernas funktion att bekräfta hur saker och ting egentligen ligger till 
uppehåller vi oss i omedelbar närhet av en av de ömmaste tårna inom forskningen om me-
diernas effekter. Effektforskningen har visat att mediernas främsta påverkanskraft ligger just 
i att förstärka sådana föreställningar som individen redan hyser (se t.ex. Asp 1986; McLeod 
et al. 1991). Vi vet också att det är av psykologisk vikt för individen att få de egna föreställ-
ningarna bekräftade (Augoustinos och Walker 1995). Exakt hur stor effekt medierna har på 
sin publik i detta avseende har emellertid visat sig vara vanskligt att fastställa, men det är 
uppenbart att det utgör ett värde för publiken att kunna använda medierna på just detta 
sätt: att få de egna föreställningarna bekräftade. Detta har kommit till uttryck i flera olika 
studier av hur publiken förhåller sig till medieinnehåll av olika karaktär. Jensen (1986), till 
exempel, genomförde en receptionsstudie av amerikanska TV-tittare och kunde då konsta-
tera att respondenterna i flera fall inte använde TV-nyheterna främst för att informera sig 
om vad som hänt, utan främst för att få sin egen politiska kompetens bekräftad. Schröders 
studie av TV-såpatittare (1988) visade på motsvarande tendenser, fast inom det kulturella 
området: Den danska Dynasty-publiken kunde ta den USA-producerade TV-serien som 
utgångspunkt för att känna en (europeisk) överlägsenhet gentemot de amerikanska livssti-
larna och värderingarna.  
     Sådan bekräftelse av kulturell överlägsenhet återkommer på ett mer övergripande och 
systematiskt sätt i skildringar av det som brukar betecknas den Andre. Den Andre är den 
part som framställs som en motpol till oss själva, som en negation av den vi vill vara. Ge-
nom negativa beskrivningar av vår motsats – den Andre – kan vi legitimera oss själva och 
förstärka en positiv självbild. Ofta sker detta på kollektiv nivå, inom en subkultur eller inom 
ett helt samhälle. Mänskliga kulturer har i alla tider genererat bilder av en specifik person, 
en grupp, ett folk eller en hel kultur som tilldelats funktionen av den Andre, men de 
masspridda medierna har särskilt gynnsamma förutsättningar för att förmedla sådana skild-
ringar, och på internet har dessa tendenser fått ökat utrymme i och med nyhetssajter och 
Facebook-sidor som drivs av eller är affilierade med grupperingar som öppet förespråkar 
främlingsfientlighet (Holt 2016; Haller och Holt 2018). Oavsett hur vi vill förhålla oss till 
företeelsen som sådan är det uppenbart att det finns en psykologisk bonus både på kollektiv 
nivå och på individnivå med föreställningen om den Andre: Vi legitimerar vår egen ställ-
ning samtidigt som vi får hjälp med att hantera de tendenser inom oss själva som vi finner 
främmande och därför hotfulla.23 
     Att en viss kultur eller grupp demoniseras och på så vis reduceras till att framstå som vår 
egen negativa motpol återkommer ofta inom populärkulturen (se t.ex. Kellner 1995). Det är 
emellertid lika förekommande inom nyhetsrapporteringen, där polarisering och förenkling 
av komplexa sammanhang ofta används som ett journalistiskt grepp (Cottle 2009). I ny-
hetsflödet på de sociala medierna kan dessa tendenser renodlas ytterligare i avsaknad av de 
etiska normer som, trots inflytandet av denna nyhetslogik, ändå förväntas av professionella 
journalister.  
 
 
Delaktighet 
 
Genom bilden av den Andre kan vi även uppnå en annan sak som kan vara av stort värde 
för oss: Vi kan känna oss delaktiga med ett kollektiv, med ett stort Vi – det som den Andre 

                                                
23 Se Morley och Robins 1995 för en mer ingående belysning av denna problematik. 
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inte är. Genom sin gränsöverskridande karaktär är medierna, och då kanske framför allt 
nyhetsmedierna, väl lämpade att erbjuda publiken upplevelser av delaktighet med olika 
kontexter och sammanhang: delaktighet i intressegemenskaper, delaktighet med nationen, 
delaktighet i de samhälleliga skeenden, delaktighet i olika sociala världar, delaktighet i ett 
större historiskt sammanhang, delaktighet i den ”stora världen” i största allmänhet i mot-
sats till den egna, privata lilla världen. De traditionella medierna skapade till och med un-
der sin glanstid ett eget kollektiv för människor att kunna känna sig delaktiga i: den stora 
masspubliken, alla vi som just nu tittar på och gillar VM i slalom, schlagerfestivalen24 eller 
Hylands hörna25. 
     Idag, då masspubliken fragmenterats och lösts upp, är inte detta aktuellt på samma sätt. 
Men det grundläggande värdet kvarstår. Genom medierna får vi tillgång till sammanhang 
som vi inte har möjlighet att ta del av genom vår fysiska närvaro. Vi kan vara avskärmade 
eller utestängda av flera olika skäl – sociala klyftor, ekonomiska begränsningar, fysiska 
avstånd i tiden och rummet. Med hjälp av medierna kan vi ändå få kunskap om, inblick i 
och möjlighet att känna gemenskap, samhörighet och identifikation med dessa samman-
hang. 
     Vi kan ta nationen som ett exempel på ett sådant sammanhang. I modern tid har na-
tionen som företeelse spelat en avgörande roll i organiseringen av samhället. Nationen har 
varit en huvudaktör inte bara inom den politiska och den ekonomiska sektorn, utan också 
beträffande kulturella företeelser som språk, seder och traditioner, utbildningsväsende – och 
mediestruktur, inte minst (Hall och Gieben 1992). Men nationen som företeelse är för ab-
strakt, för övergripande och för vidsträckt för att fullt ut kunna erfaras i direkt mening av de 
människor som har sin hemvist inom dess gränser. Medierna har möjlighet att överbrygga 
detta genom att erbjuda former för identifikation med nationen och genom att åskådliggöra 
nationella symboler och evenemang (Thompson 1990): rapportering om riksdagens högtid-
liga öppnande, kungliga bröllop och dop, Nobelhögtidligheten. På så vis kan publiken rela-
tera sig till nationen. Samma gäller för andra typer av gemenskaper som bara kan upplevas 
indirekt, i form av mentala föreställningar (jfr Anderson 1983). 
     För svenskt vidkommande har Orvar Löfgren (1990) pekat på betydelsen av medierna i 
det svenska nationsbygget från 1800-talet och framåt. Folkskolans läsebok, de massprodu-
cerade oljetrycken av kungafamiljer och Carl Larssons bilder är exempel på medier och 
medieinnehåll som bidrog till att forma uppfattningen om det unikt svenska – och därmed 
också ge underlag för igenkännande och identifikation med den svenska nationen. I radion 
bildade uppläsarna skola för vad som gällde som rikssvenska. TV:n skapade under en pe-
riod förutsättningar för ett nästan allomfattande nationellt ”vi”: den stora svenska tittarfa-
miljen, det vill säga alla vi som före publikens fragmentarisering i den digitala eran tittade 
på Karusellen eller Kalle Ankas julafton. På så vis bidrog medierna till att utforma svensk-
heten: de erfarenheter som alla svenskar har gemensamma. 
     I nyhetsbevakningen av de nationella evenemangen ges publiken inte enbart möjlighet 
till identifikation med nationen. Den ges också möjlighet att känna sig delaktig med de 
offentliga, samhälleliga processerna. Medierna har närmat den offentliga sfären till den 
privata och gjort den mer tillgänglig för publiken; det offentliga skeendet har flyttat in i 
vardagsrummet och förlänats vanlighet och begriplighet, det offentliga yttrandet har var-
dagliggjorts (Frith 1988; Thompson 1990; Scannell 1989, 1996). Särskilt etermedierna har 
tillskrivits stor betydelse i denna utveckling. På vissa håll har man velat se etermedierna 
som en ny typ av offentlig sfär, som till skillnad från den borgerliga offentlighet som växte 
fram under tidigmodern tid inte utestänger vissa. Genom etermedierna, framför allt TV, får 
alla tillgång till det politiska rummet (Thompson 1995). Idag har internet och sociala me-
dier vässat den funktionen hos medier ytterligare, även om de sociala medierna främst er-

                                                
24 Kallas idag Melodifestivalen. 
25 Ett underhållningsprogram som sändes  i svensk TV 1962-1972 (och även ett par år under början av 1980-talet) med Len-
nart Hyland som programledare och många kända svenska artister och medieprofiler som gäster. 
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bjuder en intensifierad men indirekt delaktighet med den egna sociala umgängeskretsen 
(Ellison et al. 2010).  
     Den lokala nyhetsbevakningen, där morgontidningarna traditionellt haft en stark ställ-
ning i Sverige, har framhållits som viktiga för publikens känsla av delaktighet med det om-
givande närsamhället, inte bara i den svenska kulturen utan också på andra håll (se t.ex. 
Madianou 2012; Bird 2003, 2010, 2012; Skogerbö och Winsvold 2011). Morgontidningen i 
sin gamla form, som byggde på spridning av tryckta exemplar inom ett avgränsat geogra-
fiskt utgivnings- och bevakningsområde, karaktäriserades av just den lokala anknytningen. 
Nyhetsförmedling generellt har gärna kategoriserats efter den geografiska bevakningsnivån: 
lokalnyheter, inrikesnyheter (på nationell nivå) och utrikesnyheter (jfr McQuail 2011). På 
den lokala nivån har den delade geografiska hemvisten varit den gemensamma nämnare 
som knutit samman morgontidningsläsarna. Att läsa sin lokala morgontidning var inte bara 
att sätt att informera sig om vad som hänt på orten, det var också ett sätt att känna gemen-
skap och samhörighet med den lokala värld man levde i och de människor som också bod-
de på samma ort samt de angelägenheter och villkor som alla därmed hade gemensamma 
(Jeffres et al. 2007). 
     Idag finns tillgång till medierade former för samhörighet som fungerar utifrån helt andra 
förutsättningar än vad som var fallet med de traditionella medierna. När de traditionella 
nyhetsföretagen installerade sig på internet underlättades också tillgången till de lokala 
nyheterna även för andra grupper än de som bor inom det lokala bevakningsområdet. In-
ternationella studier pekar mot att så mycket som hälften av online-tidningarnas publik 
kommer från områden utanför tidningens egentliga utgivningsområde (Chyi 2011; Sylvie 
och Chyi 2007). Med tanke på de tryckta morgontidningarnas sviktande förankring bland 
de yngre kan vi dra slutsatsen att de traditionella lokala morgontidningarna inte längre an-
vänds av unga människor för att känna lokal anknytning och delaktighet, och på så vis ingå 
i ett större sammanhang. 
     Att kopplingen till den lokala kontexten försvagats i de yngre publikgrupperna betyder 
emellertid inte att de inte längre använder medier för att känna samhörighet och delaktig-
het. Som vi kunnat konstatera kan medierna erbjuda underlag för en känsla av delaktighet i 
förhållande till fler sorts gemenskaper än det lokala närsamhället. Internet, och då särskilt 
de sociala nätverken, erbjuder dessutom många olika möjligheter för människor att ta del 
av gemenskaper som antingen bygger på sociala relationer, på delade värderingar eller på 
gemensamma intressen. Den unga publiken har tagit till sig detta och prioriterar ofta att 
bygga upp virtuella intressegemeskaper i stället för geografiska (Costera Meijer 2007). Det 
har också visat sig att själva interaktionsprocessen på internet kan ge en upplevelse av del-
aktighet med ett sammanhang; genom att delta aktivt i form av kommentarer eller delnin-
gar kan en användare få ett utbyte som går utöver betydelsen av att förmedla ett visst 
sakinnehåll (Macek 2013). 
     Man bör emellertid inte dra alltför långtgående slutsatser beträffande den roll som me-
dierna har för sin publik när det gäller gemenskap och delaktighet. I den studie av Jensen 
som nämndes ovan framstod TV-nyheternas viktigaste betydelse inte i att bidra till att 
publiken uppfyllde en medborgerlig plikt genom att hålla sig informerad om politiska sak-
frågor; de tittare som ingick i undersökningen var dessutom i mycket liten utsträckning in-
riktade på att omsätta den information som nyheterna gav i konkret politiskt agerande, till 
exempel deltagande i politisk opinionsbildning. TV-nyheternas mest påtagliga värde låg på 
ett annat plan: att få tittaren att känna delaktighet och gemenskap med det samhälle som 
finns utanför det egna vardagsrummet. Man skall således vara försiktig med att ta för givet 
att delaktighet är samma sak som deltagande och påverkan. Att människor sitter hemma i 
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TV-soffan och känner sig delaktig med samhälleliga skeenden behöver inte i sig innebära 
att de aktivt deltar i dessa skeenden, än mindre att de har reell makt att påverka dem26.   
     Även studier av den svenska publikens förtroende för medieinstitutionerna har visat att 
publiken sätter de värden av nyhetsförmedlingen, som är direkt knutna till att de egna in-
tressena främjas, framför mediernas samhälleliga funktioner – där har det framkommit att 
människors uppfattning om hur väl medierna respekterar och representerar sin publik har 
större betydelse för deras förtroende för medierna än bedömningen av hur väl medierna 
fullgör sitt uppdrag att granska politiska beslutsfattare (Elliot 1997). 
     Ytterligare en viktig roll som mediernas nyhetsförmedling har är att synliggöra de lång-
siktiga, historiska förlopp som utgör ett centralt inslag i den nationella och kulturella basen 
för ett samhälle. Dessa förlopp kommer bland annat till uttryck i regelbundet återkomman-
de tilldragelser som bevakas närmast rituellt av nyhetsmedierna: kyrkliga högtider, skol-
årsavslutningar, stora regelbundet återkommande sportevenemang, kräftpremiärer och bu-
tikernas sommarrealisationer. Den regelbundna och återkommande exponeringen av dessa 
händelser i medierna bidrar till att skapa en långsiktig kontinuitet i människors historieupp-
fattning, och också till att ge dem en uppfattning om sin egen plats i denna kontinuitet 
(Scannell 1996).  
 
 
Strukturering av vardagen 
 
Tidigare var det uppenbart att medieanvändning kunde fungera som ett medel att organi-
sera och strukturera vardagsrutinerna. Detta gällde framför allt etermedierna, där utbudets 
tillgänglighet reglerades av programtablåerna. I princip kunde man välja att spela in både 
TV- och radioprogram för att ta del av dem senare, men detta etablerades aldrig som en 
mer utbredd vana. Radio- och TV-utbudets cykliska karaktär var ytterligare en omständig-
het som bidrog till att etermedierna lämpade sig för att strukturera tidsanvändningen (Lull 
1982a; Mendelsohn 1964; Kubey och Csíkszentmihályi 1990). Många programpunkter är 
stående och återkommer regelbundet vid samma tidpunkt varje dag eller varje vecka – inte 
minst nyhetsprogrammen. Användningen av de tryckta dagstidningarna är inte bundna i 
tiden på samma sätt som etermediernas utsändningar, men trots detta präglades dagstid-
ningsläsningen av en hög grad av rutinisering: Morgontidningarna lästes i huvudsak på 
morgonen och kvällstidningarna efter avslutad arbetsdag, inte sällan i samband med hem-
resan från arbetsplatsen (Björkqvist Hellingwerf och Weibull 1995). 
     Medieanvändning kunde således utgöra en ram för vardagslivet i stort. De återkom-
mande programpunkterna kunde bli hållpunkter för hur vardagslivet och familjeumgänget 
skulle organiseras och hur de dagliga rutinerna skulle läggas upp. En vänkrets kunde an-
vända ett speciellt TV-program som anledning att träffas med jämna mellanrum – det 
kunde handla om ett gemensamt intresse för antikviteter, fotboll eller trädgårdsskötsel. Fa-
miljen kunde använda TV-nyheterna klockan halv åtta som ett tillfälle då alla i familjen fick 
möjlighet att sitta ned tillsammans en stund, eller låta fredagskvällen bli en gemensam TV-
kväll, lika mycket avsedd för umgänge som för tittande. Man ville hinna hämta barnen från 
förskolan och avsluta middagen före Bolibompa, eller klara av träningspasset på Friskis och 
Svettis innan niofilmen på TV började. Människor som av olika anledningar tillbringar 
mycket tid i hemmet och som kanske också upplever att tillvaron riskerar att bli monoton 
och enahanda – till exempel arbetslösa och pensionärer – kunde disponera dagen i förhål-
lande till olika programpunkter (”Jag går och handlar efter lunchekot och dammsuger mel-

                                                
26 Studier av medieanvändare som aktivt deltar i online-forum på internet har dock visat att även om detta inte stimulerar det 
faktiska deltagandet i samhälleliga aktiviteter så resulterar det i en förstärkt känsla av samhörighet med samhället (Robinson 
2014). 
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lan Glamour och de tidiga nyheterna.”). På så vis kunde människor reglera sin vardagsrytm 
med hjälp av medierna (se t.ex. Morley 1986; Hobson 1980, Modleski 1982). 
     Nyhetsrapporteringen lämpade sig särskilt väl som redskap för att inordna vardagsruti-
nerna i en fast form. Nyhetsutbudet återkommer med en hög grad av pålitlighet vid samma 
tidpunkter, vare sig det rör sig om morgontidningen, Dagens Eko eller TV-nyheterna. På så 
vis erbjuder nyhetsutbudet hållpunkter dygnet runt som kan fungera som krokar för resten 
av vardagens aktiviteter (Berelson 1949). 
     Idag ser förutsättningarna för detta annorlunda ut. Den digitala tekniken och de mobila 
medierna möjliggör medieanvändning var som helst och när som helst. Det finns i princip 
ingen anledning att låta programtablåerna diktera villkoren för hur man disponerar sin var-
dag. I stället är det andra faktorer som styr vid vilka tillfällen vi kan välja att använda me-
dier. Användning av de mobila medierna – även för nyhetssyfte – äger ofta rum i de pauser 
som fortlöpande uppstår i de vardagliga rutinerna, till exempel när man väntar på bussen, 
tar en paus i arbetet eller när man sitter och väntar på någon (Dimmick et al. 2010). 
     Att medieanvändningen idag inte är lika tvångsmässigt uppstyrd av externa faktorer som 
tidigare behöver emellertid inte innebära att betydelsen av medieanvändningens roll som 
regulator av vardagslivet försvinner. Medieanvändningens frikoppling i tiden och rummet 
behöver bara betyda att den enskilde medieanvändaren ges möjlighet att utforma medieru-
tinerna efter eget gottfinnande och anpassa dem till den egna livssituationen. Mediean-
vändning kan således fortfarande ha ett värde för strukturering av vardagsrutinerna, men 
möjligheten att anpassa detta värde till den egna situationen har ökat. Regelbundenheten 
och rutinen i medieanvändningen kan däremot komma att kvarstå, och därmed också vär-
det som hållpunkter för vardagen. Ett exempel på detta är de ”mikrorutiner” för mobilan-
vändning för olika syften som kan upprättas och synkroniseras med vardagens övriga ruti-
ner (Thorhauge 2016). 
     En tänkbar anledning till detta är att medievanorna ingår i de vanemässiga beteenden 
som är en del av de vardagliga rutinerna, och i egenskap av rutiniserad vana kan regelbun-
den medieanvändning användas inte bara för att strukturera vardagen utan också för att 
kontrollera den. Denna kontroll kan dels utövas över den egna tillvaron, dels utövas som 
en symbolisk kontroll över världen i stort. 
 

Kontroll 
 
Individens tidiga erfarenheter av grundläggande psykologisk trygghet fungerar som ett 
grundskydd mot de hot som tillvaron rymmer, ett grundskydd som också har konsekvenser 
bland annat för individens benägenhet att som vuxen visa tillit mot sin omgivning. Men 
detta skyddshölje har inga garantier på livstid. Det måste bekräftas, återbekräftas och för-
nyas. Vanor och rutiner är en viktig hjälpmekanism för att vidmakthålla individens grund-
trygghet och hålla det existentiella kaoset från farstun (Giddens 1991b). Medier, som i så 
stor utsträckning är en del av våra vardagliga aktiviteter, kan tillskrivas en mycket viktig 
funktion i detta sammanhang, både som användningsaktivitet och i kraft av sitt innehåll (jfr 
Silverstone 1994). 
     Medier genomsyrar inte bara vår vardag – användningen av dem har traditionellt präg-
lats av en hög grad av vanemässighet. Särskilt gäller detta de medier som vi använder oss 
av dagligen. För stora grupper av befolkningen omfattar de vardagliga rutinerna morgon-
tidningsläsning eller frukost-TV till frukost, radio- eller musiklyssnande på vägen till jobbet 
eller i lunchrummet, TV-tittande på bestämda tider under kvällen och regelbundna besök 
under dagens lopp på de sociala medier som man favoriserar.  
     Oavsett om vanorna struktureras av medietillgängligheten, som i den traditionella me-
dievärlden, eller om vi utnyttjar den digitala medievärldens möjligheter att själva upprätta 
nya, mer personaliserade medievanor och rutiner kvarstår det värde som medievanorna 
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kan ha som verktyg för kontroll: Att bekräfta föreställningen om att vi har en viss kontroll 
över vår vardag och att det finns förutsägbarhet och därmed trygghet i vår tillvaro (Sil-
verstone 1994; Scannell 1996). Detta kan vara ett viktigt bidrag till att ge stadga åt vardags-
livet i en värld som i övrigt präglas av högt tempo, snabba förändringar och påverkanskraf-
ter som ligger utanför den enskildes synfält och kontroll (Giddens 1991a). 
     När medieanvändningen nu frikopplats både i tiden och rummet finns det anledning att 
fundera över vad som händer med denna aspekt av mediernas funktion som verktyg för 
kontroll av vardagen. Fortsätter publiken att använda sina medierutiner för detta ändamål, 
eller har detta utbyte av medieanvändningen spelat ut sin roll och ersätts i stället av andra 
typer av rutiniserade vardagsaktiviteter?  
     En aspekt av medierna som verktyg för kontroll av tillvaron kvarstår emellertid. Det är 
inte bara inslaget av vanemässighet och rutin i medieanvändningen som kan fungera som 
bekräftelse på att vi har viss kontroll; även innehållsmässigt präglas stora delar av innehållet 
av regelbundenhet och förutsägbarhet.  
     Betydelsen av TV har uppmärksammats särskilt när det gäller människors känsla av 
kontroll över tillvaron i stort (se t.ex. Bausinger 1984; Silverstone 1994). Detta beror dels på 
TV-utbudets sammansättning, dels på mediets förmåga att överbrygga kulturella och socia-
la avstånd (Scanell 1996; Corner 1995). Men det beror också på TV-formatets unika kapa-
citet att vardagliggöra det främmande och hotfulla och att neutralisera sådant som annars 
skulle kunna te sig som anledning till oro och bekymmer. TV-nyheterna framhålls ofta som 
ett exempel på hur TV-mediet kan neutralisera sådana hot. TV-nyheterna erbjuder tittarna 
enkla svar på komplicerade frågor, konkreta avgränsningar av diffusa sammanhang och för-
medlar handfasta och legitima lösningar på svårgripbara problem, oavsett vilken plattform 
man använder för att ta del av dem. Nyheterna försäkrar sin publik om att det främmande 
och hotfulla kan göras välbekant, förklarligt och hanterbart. (Bird och Dardenne 1988) 
     Detta kan användas av publiken för att betvinga den kaotiska omvärlden, att gjuta det 
avvikande och skrämmande i en välbekant form och att tygla de risker och hot som alltid 
finns närvarande i den moderna människans tillvaro (Giddens 1991a). Denna symboliska 
kontroll av tillvaron kan med andra ord bidra till att bygga upp publikens grundläggande 
existentiella trygghet (Silverstone 1994, även Giddens 1991b). Silverstone pekar på detta i 
sin beskrivning av väderleksrapporten i TV-nyheterna: 
 

For example the weather, the most consistently watched television programme [...] 
provides constant reassurance (even in times of bad weather) both of the ability to cont-
rol the elements (albeit only through talk and graphics and, particularly on US weather 
shows, by reporters who rival air hostesses both in their claims for the ownership of the 
object, ”I have today a few clouds for you”, and their ability to project confidence), 
and to encourage or reassure the viewer that tomorrow will be (basically) all right.  
                          Silverstone 1994:16 
 

 
Upprättande av frizoner      
 
När människor använder medierna för att ge struktur åt vardagsrytmen använder de medier 
för att styra övriga aktiviteter, men man kan också använda medier för att skapa avbrott i 
dessa aktiviteter. Sådana avbrott kan nyttjas för att upprätta en privat mikrosfär som indi-
viden kan sätta sin egen prägel på – man upprättar ett eget rum, en frizon. 
     Studier av medieanvändning bland hemarbetande kvinnor har visat på ett tydligt inslag 
av sådant mediebruk (Hobson 1982; Modleski 1982; Radway 1987). Kvinnorna använde 
medier strategiskt för att skapa pauser i hushållsarbetet. De medier och genrer som de valde 
för detta ändamål var ofta präglade av deras kvinnliga identitet: eftermiddagssåpor på TV, 
kärleksromaner, veckotidningar. På så vis skapade kvinnorna ett frirum i förhållande till de 
övriga familjemedlemmarna, som inte var lika intresserade av dessa starkt kvinnligt profile-
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rade mediegenrer, ett frirum där de för en stund var avskärmade från de krav och förpliktel-
ser som präglade deras vardag. 
     Medierna kan på så vis ge publiken tillfällen att upprätta motvärldar, där individen för 
ett ögonblick kan vistas på egna villkor. Detta har särskild betydelse för grupper som kän-
ner sig marginaliserade eller som är satta på undantag i samhället. Dessa frirum kan ta sig 
konkreta fysiska former, till exempel när ungdomar använder hög musik i offentliga miljöer 
för att avgränsa en egen zon i förhållande till (den vuxna) omvärlden, eller när man med 
hjälp av mobiltelefonen för ett ögonblick upprättar ett privat, intimt rum när man sitter på 
(den offentliga) bussen eller restaurangen. 
     Att använda medierna för att upprätta en sådan frizon på egna villkor kan således göras 
både med hjälp av mediet i dess fysiska gestalt, som i fallet med musiken, eller med hjälp av 
mediets innehåll, som beträffande kvinnornas kärleksromaner. En del medieforskare vill till 
och med se vissa former av medieanvändning som går stick i stäv mot det medieproducen-
ten avsett som medveten opposition mot samhällets dominerande ideologi och det etablis-
semang som medieproducenterna är en del av (se t.ex. Murdock och Phelps 1973). John 
Fiske, som har pekat på många sådana användningsområden inom populärkulturen, menar 
att sådana motanvändningar rymmer en stor ideologisk sprängkraft (Fiske 1989).  
     Det är lätt att argumentera för att konsumtion av nyheter är särskilt användbart för att 
tillfälligtvis stänga ute omvärlden och skapa en egen frizon genom dess höga sociokul-
turella status: Man stör inte den som är involverad i en så seriös och aktad sysselsättning 
som att hålla sig informerad om omvärlden: ”Jag läser faktiskt tidningen/tittar på nyheter-
na/försöker lyssna på kvällsekot – stör mig inte, tala inte med mig, låt mig vara i fred.”  
 
 
Social interaktion 
 
Det utbyte som människor har av medier när det gäller social interaktion kan falla tillbaka 
både på medieinnehållet och på användningsaktiviteten i sig. 
     Beträffande innehållet kan medierna förse oss med samtalsämnen i vårt umgänge med 
andra. De renodlat sociala kontakterna människor emellan består till stor del av muntlig 
kommunikation, och en stor del av denna kommunikation är av icke-instrumentell natur, 
det vill säga det vi ibland kallar för småprat om ditt och datt (jfr Asplund 1987). Då är det 
nödvändigt att ha något att fylla kommunikationen med – utan samtalsämnen går kommu-
nikationen som bekant mycket trögt och fungerar illa som form för socialt umgänge. Tidi-
gare, när masspubliken fortfarande var ett faktum, kunde man utgå från att många andra 
var bekanta med samma typ av medieinnehåll som man själv var. Detta innebar att medie-
innehållet kunde användas som en gemensam referensram i olika sociala sammanhang, till 
exempel för samförstånd (en referens till en välkänd reklamkalkon kan vara ett effektivt sätt 
att ge anledning till införstådda fnissningar) eller som exemplifiering (”Han var lika töntig 
som George i Seinfeld"). Idag, då publiken fragmentariserats i många olika publiker, är det 
inte riktigt lika självklart att alla i en social situation har gemensamma publikerfarenheter. 
Detta innebär att det inte är möjligt att obehindrat referera till medieinnehåll och samtidigt 
vara tämligen säker på att alla är införstådda med vad referensen syftar på. Nyheterna är 
emellertid en del av mediernas innehåll som man fortfarande kan utgå ifrån att många har 
gemensamma erfarenheter av, vilket betyder att nyheterna numera torde ha större betydelse 
som gemensam referensram än många andra typer av medieinnehåll. 
     Detta förutsätter emellertid att det fortfarande finns ett värde i att kunna bygga en tillfäl-
lighetsgemenskap i olika sociala kontexter, kontexter där vi inte på förhand är säkra på 
vilka normer och värderingar som är gemensamma. Idag utmärks mediepubliken av frag-
mentering och individualisering. Om detta är ett uttryck för en mer generell tendens i sam-
hället, kan det betyda att vi i större utsträckning än tidigare har möjligheter att begränsa oss 
till sådana sociala sammanhang och nätverk där vi redan på förhand vet att det finns en 
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gemensam värdegrund och världsbild. Det finns indikatorer på att de digitala medierna, 
framför allt de sociala medierna, tenderar att utvecklas åt det hållet (Fenton 2016). 
     Medierna ger emellertid inte bara stoff för allmänna samtalsämnen och gemensamma 
referensramar. Medieinnehållet kan också användas i sociala relationer i mer specifika av-
seenden. Att vara initierad inom ett visst sakområde kan ge social prestige i den krets man 
vill tillhöra eller fungera som smörjmedel i det sociala umgänget i stort. Att hålla sig orien-
terad om omvärldshändelser generellt, eller visa på fördjupade kunskaper inom ett specifikt 
område, kan därför vara av stor vikt för en individ, beroende på de sociala kretsar som är 
aktuella och vilken bild man vill ge av sig själv. 
     När det gäller användningsaktivitetens värde inom ramen för de sociala relationerna har 
medier visat sig vara mycket användbara som form för social samvaro (se t.ex. Lull 1982b; 
Hobson 1980). Detta är i stor utsträckning förbehållet de traditionella elektroniska medier-
na, som tillåter att flera användare samtidigt tar del av samma innehåll. Före de elektro-
niska massmediernas tid var visserligen högläsning ett inte sällan förekommande sätt att ta 
del av tryckta medier – särskilt bland grupper där läskunnigheten inte var utbredd – men 
detta kan knappast jämföras med TV-kvällen i familjekontexten, kompistittandet på en 
DVD-film, biobesöket som ett socialt evenemang eller gemensamt musiklyssnande. Att till 
exempel titta på nyheterna tillsammans förutsätter emellertid att internetorienterade medie-
konsumenter är beredda att låta den gemenskapsbyggande potentialen i medieanvändning 
betyda mer än bekvämligheten i att på egen hand surfa in på SVT:s hemsidor för att orien-
tera sig om vad som har hänt. Idag finns indikatorer på att nyhetskonsumtion via internet-
TV kommit att handla om en aktivitet som utövas mer solitärt än vad som var fallet under 
de traditionella TV-nyheternas tid (Bjur 2010). 
     Medieanvändning kan också tas som intäkt för att fastställa eller bekräfta sociala roller 
och hierarkier inom ramarna för de sociala relationerna (jfr Lull 1990). Tidigare var det 
vanligt att TV-tittandet utgjorde en situation då familjemedlemmarnas inbördes relationer 
slogs fast ur ett maktperspektiv, eftersom TV-tittandet förutsatte att endast en kanal i taget 
kunde exponeras i hushållet. Att någons preferenser var tvungna att avgöra vilket program 
som familjen skulle titta på kunde tas som utgångspunkt för att hävda auktoritet som famil-
jeöverhuvud ("Nej, pappa skall titta på Aktuellt så du kan inte titta på långfilm på den andra 
kanalen") (Morley 1986; jfr Lull 1982a). Numera är det vanligt både med flera TV-ap-
parater i samma hushåll och att samtliga familjemedlemmar dessutom har individuell till-
gång till TV-utbudet via digitala plattformar, vilket undergräver möjligheten att använda 
medier för att etablera interna maktstrukturer genom att reglera tillgången till TV. 
     Men medierna kan fortfarande tas i bruk för att etablera en viss status i familjen – och i 
andra sociala sammanhang. Genom att använda kunskap man hämtat från medierna, eller 
kanske bara referera till en viss typ av medier eller innehåll, kan man demonstrera att man 
är insatt i vissa sakförhållanden eller tillhör en viss kulturkrets. På så vis kan man stärka sin 
ställning i den aktuella sociala kontexten och få en mer gynnsam placering i den interna 
hierarkin. Flera studier har pekat på hur aktivt deltagande i de sociala medierna genom 
inlägg, kommentarer och delning av nyheter och information är kopplat till att etablera en 
viss ställning och status inom nätverket (se t.ex. Purcell et al. 2010; Lee och Ma 2012; Oel-
dorf-Hirsch och Sundar 2015). En aktiv användare kan på så vis framstå som en auktoritet 
och får möjlighet att spela rollen av en opinionsledare som sätter normen för de övriga i 
nätverket. 
     Ytterligare en social betydelse som medier har, och som kan föras tillbaka både på inne-
hållet och på användningsaktiviteten i sig, kommer till uttryck i de parasociala relationer 
som kan uppstå mellan en individ och medierna. Särskilt TV erbjuder sådana möjligheter 
(jfr Meyrowitz 1985), även om företeelsen på intet sätt är begränsad till just det mediet. En 
parasocial relation är en ensidig relation som en tittare upprättar med till exempel en TV-fi-
gur av något slag. Det kan vara en nyhetsuppläsare, en rollfigur i en TV-serie, en talkshow-
värd. Tittaren förhåller sig till TV-personan på samma sätt som till en individ som man 
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känner personligen och har direktkontakt med. Tittaren engagerar sig i personen, upplever 
det som en reell gemenskap att se program där personen framträder, kan simulera samtal 
framför TV-rutan med personen och skriver ibland också brev till sin paravän. Parasociala 
relationer kan uppstå även mellan publiken och figurer i de tryckta medierna – romanfigu-
rer, framstående nyhetsjournalister eller krönikörer, andra personer som ofta förekommer i 
nyhetsspalterna – men TV:s specifika förmedlingsform innebär förutsättningar som i bety-
dande utsträckning underlättar en sådan paradoxal ”intimitet med miljoner” från TV-per-
sonernas sida. (Horton och Wohl 1956; se även diskussion i Isotalus 1995) 
     De sociala medierna erbjuder rika tillfällen för sådana ensidiga relationer genom att göra 
det möjligt att bli ”följare” till en person som antingen är välkänd från ett annat samman-
hang eller som byggt upp en utvecklad nätidentitet i sin roll som bloggare, twittrare, ins-
tagrammare eller något liknande. I den sociala dynamik som utvecklas inom ett socialt 
nätverk, där de olika nätverksmedlemmarna exponerar sig för andra inom nätverket genom 
profiler, statusuppdateringar och andra inlägg, delningsverksamhet och kommentarer, finns 
stort utrymme för sociala bindningar som liknar de parasociala relationerna på så vis att de 
är ensidiga och kan utvecklas utan att den person som är föremål för relationen är med-
veten om den. 
 
 
Tidsfördriv 
 
Man behöver nog inte gå längre än till sig själv för att stöta på denna typ av triviala men 
vanligt förekommande utbyte av medierna. Att använda medierna för att fördriva tid, för 
att få en tåg- eller flygresa att gå fortare, eller en trist kväll att rulla undan, kan ibland vara 
den främsta anledningen till medieanvändning. Det behöver inte vara den enda behållnin-
gen som användaren har av mediet (vanligen väljer man i sådana situationer rimligen me-
dier som man också har ett annat utbyte av), men tidsfördriv utgör utan tvivel ett använd-
ningsincitament med ett egenvärde. Ofta väljer man då att använda medier som också har 
ett underhållningsvärde, vilket är kopplat till flera andra typer av utbyten, främst avkopp-
ling, stimulans och utrymme för lek och fantasi (se nedan). 
     Att använda sig av nyhetsutbudet som tidsfördriv kan emellertid vara ett sätt att legiti-
mera ändamålet, framför allt när det gäller TV. Passiv TV-konsumtion har i den svenska 
kulturen ofta betraktats som mindre rumsrent och som en indikator på att man är oföretag-
sam och saknar initiativförmåga (jfr uttrycket ”dumburken”). Genom att titta på Aktuellt 
eller Rapport sätter man sprätt på en halvtimme eller timme men framstår ändå som en se-
riös person.  
 
 
Avkoppling  
 
Precis som tidsfördriv är avkoppling en trivial men vanlig anledning bakom en stor del av 
publikens medieanvändning. Vi vill kunna varva ned, slappna av och reducera spänningar 
som vi samlat på oss under dagen. 
      Behovet att reducera psykiska spänningar finns hos de flesta av oss. Vi har olika prefe-
renser när det gäller vilken typ av medieanvändning som vi finner mest ändamålsenlig för 
detta, men de flesta av oss har använt medier på just detta sätt. För vissa av oss fungerar 
TV:n eller Facebook bäst, andra spelar ett online-spel eller sätter på musik. I de fall där lätt-
samma eller pikanta nyheter om nöjesliv eller nyheter om kuriösa händelser (”Katt räddade 
brandman ur träd”) fungerar som förströelse erbjuder internet numera ett rikt utbud av just 
denna typ av innehåll. 
     Vissa medieforskare menar att tittande på elektroniska medier som TV eller dator kan 
ha samma funktionella betydelse för människors psykiska välbefinnande som nattdrömmar 
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(se t.ex. Fowles 1992). De menar att tittandet, på samma sätt som drömmarna, leder till att 
individen kan avreagera sig och lätta på det tryck som ansamlas i psykets källarvåning un-
der dagens gång. TV-tittande, menar man, rensar och renar själen. Redan under antiken 
fanns föreställningar om att symboliska framställningar som det antika grekiska dramat 
kunde leda till att publiken renades själsligt, genomgick katharsis27.  
     Att dagens publik skulle kunna använda sig av nyhetsinnehållet både i TV och i andra 
medier för den här typen av rituell rening förefaller kanske inte så relevant; man tänker sig 
gärna att katharsis-uppgiften bäst fullgörs av ett fiktionsinnehåll av drama- eller spännings-
karaktär. Nyhetsrapporteringen präglas emellertid i stor utsträckning av samma egenskaper 
som fiktiva framställningar: den har karaktären av ett narrativt drama med stor inlevelse-
potential för publiken och med samma typ av moraliska undertexter som det antika dramat 
(se t.ex. Bird och Dardenne 1988; Carey 1992 [1988]; Cottle 2009; Bird 2012). Nyhetsrap-
porteringen är ofta utformad på ett sätt som starkt påminner om det sätt att berätta som 
återfinns i fiktiva berättelser, i romaner, myter och sagor. Många nyhetsrapporter har en 
liknande narrativ struktur och dramaturgi, komplett med intrig, den klassiska dikotomin 
gott-ont och en rollbesättning som omfattar många av de stereotyper som vi kan hitta i den 
fiktiva världen (Silverstone 1988; Carey 1992 [1988]). Vi kan med andra ord titta på TV-
nyheterna på i princip samma sätt, och med delvis samma behållning, som när vi tittar på 
ett avsnitt ur Game of Thrones eller Navy CIS.  
 
 
Mental stimulans 
 
Avkoppling i bemärkelsen reduktion av psykiska spänningstillstånd innebär att individen 
neutraliserar ett icke-önskvärt tillstånd, det vill säga avhändar sig något. Att få mental sti-
mulans är ett utbyte som skiljer sig från avkoppling på så vis att individen i stället tillförs 
något, och det behöver inte med nödvändighet innebära att psykiska spänningar minskar – 
ibland tvärtom. 
     Att människor har ett psykiskt grundat behov av att både reducera spänningar och få 
mental stimulans har ofta lyfts fram som (oftast omedvetna) motiv bakom medieanvänd-
ning (se t.ex. McGuire 1973). Man har då som regel betraktat det utbyte som individerna 
får i funktionella termer. Det är nödvändigt för individen att tillfredsställa dessa behov, och 
dessa behov kommer att driva henne att söka tillfredsställelse på det sätt som bäst gagnar 
henne, oavsett om hon är medveten om detta eller inte när hon använder medierna (Ro-
sengren et al. 1985).  
     Särskilt elektroniska medier är vanliga källor till sådan stimulans – inte enbart på grund 
av att stora delar av utbudet i dessa medier är utformat för underhållningssyften, utan också 
på grund av de elektroniska mediernas kanalegenskaper som har särskilda perceptionsmäs-
siga förutsättningar att stimulera människor känslomässigt (jfr det som anförts tidigare i ka-
pitel 4). 
     Det är inte enbart den typ av medieinnehåll som har som primärt syfte att underhålla 
och roa som utgör underlag för mental stimulans. På samma sätt som med utbytet avkopp-
ling kan även andra typer av innehåll, bland annat nyhetsinnehållet, ge sådan stimulans 
som vi kanske främst förknippar med underhållningsgenrer.  
     Den stimulans man får av medier behöver inte enbart vara grundad i innehållets kogni-
tiva betydelse eller i upplevelsen av olika förmedlingsformer som ljus, ljud, färger. Recep-
tionsprocessen i sig kan också utgöra en stimulerande upplevelse för mottagaren. Perceptio-
nen av de stimuli som mediet ger upphov till, avkodningen av de koder som förmedlas, den 
kognitiva elaboreringen av innebörden, den emotiva responsen – allt detta har ett egenvär-
de som utmaning, på samma sätt som en gåta utgör en utmaning som både kan roa och 

                                                
27 Aristoteles argumenterar för detta i Poetiken (Jonsson 1971). 
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stimulera. Människan är en varelse som finner nöje i att ständigt uttolka och omtolka sin 
omvärld. 
     När man talar om betydelsen av stimulans i socialpsykologisk mening tänker man som 
regel på något som är nödvändigt för att upprätthålla en individs psykiska jämvikt. Det är 
viktigt att hålla i minnet att människor också söker sig till medier för att få stimulans av 
icke-funktionella skäl – helt enkelt för att det är kul. Människans lust att leka, som ofta lyfts 
fram som en motvikt till det strikt funktionalistiska synsättet, innebär att hon gärna söker 
sig till situationer som erbjuder utrymme för lek. Sådana utrymmen innebär inte enbart 
stimulans i största allmänhet utan även en speciell slags kreativ stimulans – den som inne-
bär att fantasin ges tillfälle att arbeta. 
 
 
Utrymme för fantasi, eskapism och inlevelse 
 
När människor lever sig in i mediernas värld brukar man beteckna detta med antingen ne-
gativa eller positiva termer. Det negativa synsättet brukar rubriceras eskapism. Mediernas 
kapacitet att erbjuda människor avkoppling, stimulans, spänning och njutning har ofta be-
aktats ur detta kritiska perspektiv. Publikens användning av framför allt fiktionsinnehåll har 
betraktats som verklighetsflykt i en negativ bemärkelse. Man uppfattar det som att publiken 
ges tillfälle att undvika de reella problemen i tillvaron genom att drömma sig bort i en falsk 
fantasivärld som saknar relevans för individens verklighet. På så vis blir publiken passivise-
rad och pacificerad, har man resonerat.28 
     Utan tvivel förekommer det att människor använder medierna som en flykt från de pro-
blem, de bekymmer och de yttre och inre krav som tillvaron rymmer. TV- och bioutbudet 
kommer gärna i skottgluggen eftersom en gestaltningsform som omfattar både rörliga bilder 
och ljud har ansetts extra suggestiv samtidigt som dessa medier erbjuder ett brett register av 
scenarion med liten eller ingen yttre likhet med publikens egna, träliga vardag. Idag har de 
sociala medierna blivit ett alternativ för den som vill begrava sig i något som för stunden 
fjärmar användaren från den egna vardagen. 
     När inlevelsen i mediernas fantasivärldar främst drivs av en önskan att undvika den 
egna verkligheten används mediet förvisso i ett eskapistiskt syfte. Samma gäller när själva 
användningshandlingen i sig blir en ritual som individen kan gå in i med en bortträngande 
effekt. Det finns emellertid olika sätt att betrakta detta. Kritikerna uppfattar sådan medie-
användning som att publiken drömmer sig in i förljugna, falska världar på bekostnad av en 
konstruktiv hantering av den egna verkligheten. Ett alternativt synsätt innebär en mer för-
sonande inställning som inte med nödvändighet sätter eskapismen i motsatsställning till 
människors förmåga att handlägga sin tillvaro och sina liv. Medieanvändning, särskilt när 
det gäller medier med hög suggestionskraft, kan betraktas som ett utrymme där publiken 
för ett ögonblick slipper kraven både utifrån yttervärlden och inifrån det egna jaget, ett ut-
rymme för ”lustfylld glömska” (Höijer 1991). I detta utrymme ges individen tillfälle till vila 
och återhämtning inför den fortsatta kampen för tillvaron, ett slags tillfällig paus från verk-
ligheten som inte behöver innebära att man försummar eller förtränger de verkliga proble-
men. 
     Detta utrymme kan också användas för något konstruktivt. Medier kan ses som ett 
gränssnitt mellan illusion och verklighet, en övergångszon där fantasin får fritt spelrum, där 
publiken kan roa sig med att leva sig in i olika situationer, rekonstruera alternativa identite-
ter och utforska tänkbara framtidsscenarion (vi har redan berört en del av dessa möjligheter 
i samband med de utbyten publiken kan få av medier för identitetsbildning). Då handlar det 
inte längre enbart om det utbyte som medierna kan erbjuda som en tillfällig asyl från verk-

                                                
28 Detta synsätt var ett av de utmärkande dragen för Frankfurtskolan. Bl.a. kom denna kritiska syn till uttryck i Adornos och 
Horkheimers framställningar om den medierade populärkulturen, se t.ex. Adorno och Horkheimer 1985; Adorno 2001.  
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ligheten, oavsett om man vill se detta som legitimt eller inte; då handlar det om medierna 
som arena för en konstruktiv aktivitet som tillför publiken något av värde, något som publi-
ken sedan kan återföra till det ”verkliga” livet. På denna arena kan vi få utlopp för vår lust 
att leka, att fantisera och utöva vår kreativa förmåga (jfr Winnicott 1958; Tolpin 1971). 
Men vi ges också möjlighet till engagemang, inlevelse och empati. Det senare kan spela 
stor roll i samband med mediernas nyhetsförmedling. Cottle framhåller nyhetsförmedlin-
gens betydelse för att inge publiken just dessa känslor i samband med stora kriser och ka-
tastrofer, till exempel efter tsunamin i Sydostasien 2004 (Cottle 2009). 
 
 
Sociokulturell markör 
 
Medieanvändning innebär alltid ett mer eller mindre aktivt val av medier och innehålls-
genrer. Valet är inte slumpmässigt utan styrs i stor utsträckning av individens bakgrund och 
disposition. Av den anledningen fungerar medier som social och kulturell markör − de kan 
användas som tecken på att man tillhör en viss social klass eller kulturell grupp29. Detta kan 
göras både genom att demonstrera preferens för en viss typ av innehåll och med hjälp av de 
mer materiella, konkreta sidorna av medier. 
     Att låta vissa tidskrifter ligga framme på soffbordet för att markera att man identifierar 
sig med ett visst kulturellt skikt eller en viss livsstil är ett sätt att använda medierna som 
social eller kulturell markör. Illustrerad Vetenskap ger en annan antydan om kulturell hem-
vist än Veckans Affärer, och Canoe and Kayak konnoterar till helt andra fritidsintressen än PC-
Nytt eller Allt om Mat. På liknande sätt kan innehavet av vissa typer av datorprogram eller 
appar signalera vem man är. Ett annat sätt är att låta innehavet av en viss typ av teknologi 
demonstrera att man är utvecklingsvänlig, eller kanske internationellt orienterad. Den digi-
tala medietekniken erbjuder fler tillfällen än någonsin att demonstrera teknikintresse, digital 
kompetens och ett bejakande av innovationer genom både innehav av den senaste hårdva-
rumodellen och tillgång till olika plattformar och datorprogram. 
     Att inte använda en viss teknik, ett visst medium eller en viss innehållsgenre kan också 
fungera som en markör. Att demonstrera avståndstagande från vissa populära TV-program 
eller så kallade skvallertidningar kan vara ett sätt att markera att man bekänner sig till vissa 
kulturella grupperingar. Att envisas med att absolut inte skaffa smartphone eller konto på 
Facebook kan ge andra en signal om hur man förhåller sig till digital teknik och/eller tradi-
tionella värden. 
     Medierna används inte enbart för att markera den egna sociokulturella eller ideologiska 
orienteringen. Medier används också som underlag för att bedöma andra människors socia-
la, kulturella eller ideologiska status. Vår uppfattning om andra människors sociala och 
kulturella hemvist, och även deras egenskaper i största allmänhet, bildas ofta med hjälp av 
de medievanor och genrepreferenser som de exponerar. Med rätt eller orätt tolkar vi valet 
av de medier och genrer de använder som uttryck för vilka de är. Detta gäller naturligtvis 
lika mycket för nyhetsinnehållet och nyhetsmedierna som för övriga medieutbudet – att 
ertappa någon med att vara fördjupad i kulturnyheterna ger oss andra signaler om personen 
i fråga än att ertappa vederbörande med att vara fördjupad i ekonominyheterna, eller spor-
ten. 
 
 
Fysisk miljö 
 
När vi använder medierna i deras egenskap av sociokulturell markör använder vi medierna 
för att utforma en särskild sociokulturell miljö omkring oss. Medierna kan också användas 

                                                
29 Jfr Bourdieu (1984) . 
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för att utforma den konkreta, fysiska miljön. Framför allt gäller detta de elektroniska me-
dierna, som har en mer uttalat fysisk närvaro genom sina ljud- och bildbaserade uttrycks-
former.  
     Musik förekommer numera som ett självklart inslag i många offentliga miljöer, för att 
skapa en viss atmosfär. Butikerna låter privatradiostationernas musikkanaler eller spellistor 
från företag som säljer strömmande musik gå ut över det interna högtalarsystemet. Många 
människor använder radion, TV:n, CD-spelaren eller Spotify via datorn som ljudkuliss 
hemma i bostaden, i stämningsskapande syfte eller bara för att luckra upp tystnaden. Den 
nya tekniken har möjliggjort exponering av bildskärmar på offentliga platser på ett sätt som 
i många fall ersätter traditionell utsmyckning med digitala bildspel. Det är inte ovanligt att 
man på de TV-monitorer som finns installerade i offentliga miljöer kan ta del av just ny-
hetsprogram. Med sin karaktär av kollage sammansatt av korta inslag lämpar sig sådant 
TV-innehåll bättre för ett tillfälligt och fragmentariskt tittande. 
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Kapitel 7 
Nya villkor för nyhetsvanor 

och nyhetskonsumtion 

 
 
 

om tidigare framgått begränsades den fördigitala mediepublikens användningskontext i 
stor utsträckning av att medier inte kunde konsumeras när, var eller hur som helst efter 

individens eget skön. Dessa strukturella villkor för medieanvändning utgjorde betydelse-
fulla förutsättningar för uppkomsten av de specifika medievanor som utmärkte den svenska 
publikens medieanvändning före det digitala genombrottet.  
     Men villkoren för mediekonsumtion har förändrats under de senaste tjugo åren. För att  
sammanfatta dessa förändringar använder jag mig av den strukturmodell som Weibull 
(1983, 1985) utvecklat och som redovisades i kapitel 3. Modellen tydliggör de övergripande 
faktorer som strukturerar publikens medieanvändning med utgångspunkt i en distinktion 
mellan det vanemässiga mönstret för medieanvändning och den realiserade mediekonsum-
tionen. Detta innebär att den är särskilt lämpad för mitt forskningsproblem som är relaterat 
till utvecklingen av publikens nyhetsrutiner mot bakgrund av de förändrade villkoren för 
medieanvändning. Modellen togs ursprungligen fram för att förklara dagstidningsläsning 
(Weibull 1983), men har sedan dess anpassats till att även kunna användas för att förklara 
medieanvändning generellt (Weibull 1985; McQuail 1997, 2011). Modellens grundstruktur 
äger fortfarande full relevans för att förklara medieanvändning, och den kan också tilläm-
pas på användning av en särskild innehållsgenre, som nyhetsrapportering.      
     Jag har modifierat originalmodellen något för att den bättre skall passa mina syften, det 
vill säga att tjäna som utgångspunkt för en genomgång av hur villkoren för nyhetsvanor och 
nyhetskonsumtion har förändrats – se figur 2. Jag har behållit den ursprungliga modellens 
distinktion mellan de strukturella och mer långsiktiga villkoren för uppkomsten av medie-
vanor å ena sidan och de mer tillfälliga och situationsbetingade omständigheter som avgör 
hur dessa medievanor kan omsättas i faktisk medieanvändning en given dag å den andra. 
Samhällsstrukturen, som finns med i den ursprungliga modellen som en särskild bak-
grundsfaktor till de strukturella faktorerna, har jag lämnat därhän som separat komponent i 
denna modifierade variant; i stället diskuterar jag relevanta utvecklingstendenser på sam-
hällsnivå i samband med individfaktorerna respektive mediefaktorerna eftersom dessa i 
återspeglar de förändringar av den samhälleliga utvecklingen som har betydelse för medie- 
och nyhetsanvändning.  
     Den komponent som i den ursprungliga modellen utgör en brygga mellan medievanor 
och realiserad medieanvändning – orientering mot medier – betraktar jag som en aspekt av 
komponenten nyhetsvanor, och jag har därför inte särskiljt den som en egen komponent i 
modellen över nyhetsvanor.  
     Jag har även valt att komplettera modellen med en komponent som inte finns med i den 
ursprungliga varianten: De omständigheter som kan resultera i att en individs beteende 
antar vanemässiga former och övergår till att bli en rutin. Anledningen är att de villkor och 
omständigheter som är avgörande för detta kan ha förändrats på ett sätt som har betydelse 
för hur publikens regelbundna nyhetsvanor formeras idag. I modellen utgör denna kompo-
nent en delkomponent av nyhetsvanorna. 
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              Figur 2. Förklaringsmodell för nyhetsanvändning (efter Weibull 1986, McQuail 2011). 
 
 
Det är viktigt att understryka att den analys som redovisas i det följande inte gör anspråk på 
att vara fullständigt uttömmande i förhållande till det som modellen pekar ut som betydel-
sefulla villkor för nyhetsvanor och faktiskt nyhetskonsumtion. Jag använder modellen som 
ett redskap för att sammanfatta, systematisera och diskutera de förändrade villkor för ny-
hetsanvändning som berörts i den tidigare framställningen; jag använder den också som en 
utgångspunkt för att identifiera ytterligare omständigheter som kan vara av vikt för an-
vändningen av digitala nyhetsmedier 
     Inledningsvis diskuteras den förändrade betydelsen av de faktorer som reglerar den va-
nemässiga användningen av nyhetskällor och nyhetsinnehåll, därefter de förändringar som 
är relaterade till faktorerna bakom den faktiska konsumtionen av nyheter en given dag. 
 
 
7.1  Nyhetsvanor 
 
 
Publikens regelmässiga nyhetsvanor faller i första hand tillbaka på två typer av faktorer: 
Sådana som kan knytas till mediestrukturen och sådana som kan knytas till individen och 
dennes villkor och livssituation. Till detta kan också läggas den faktor som rör villkoren för 
att viss medieanvändning för nyhetsbruk regelbundet upprepas efter ett visst mönster, det 
vill säga övergår till att bli en nyhetsvana.  
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Mediefaktorer 
 
De strukturella mediefaktorerna gör sig gällande dels genom publikens regelbundna tillgång 
till nyhetskällor och nyhetsinnehåll, dels genom nyhetskällornas och nyhetsinnehållets till-
gänglighet för publiken. Tillgången handlar om det utbud av medier och medieinnehåll 
som erbjuds inom ramen för den rådande mediestrukturen i ett samhälle, tillgängligheten 
handlar om möjligheterna för publiken att faktiskt använda de medier som finns och att 
kunna ta del av det innehåll som erbjuds på ett meningsfullt sätt. 
 
 
Tillgång 
 
Utbudet av nyhetskällor och nyhetsinnehåll är en strukturell faktor av absolut betydelse för 
nyhetskonsumtion: Publiken kan vare sig välja eller välja bort nyhetskällor eller nyheter 
som över huvud taget inte finns att tillgå. Tidigare återfanns det dagsaktuella utbud av ny-
heter, som stod till förfogande för den svenska publiken, huvudsakligen i tryckta dagstid-
ningar och veckomagasin samt i svensk TV och radio; i övrigt var tillgången till nyhetskäl-
lor mycket begränsade. Möjligheterna för den svenska publiken att ta del av utländska 
etermedieutsändningar ökade visserligen i takt med att den satellitförmedlade sändnings-
verksamheten växte, men tillgången till nyheter var inte speciellt omfattande i detta inter-
nationella satellitutbud (MedieSverige 2004; Hadenius och Weibull 1993).  
     Denna begränsande betydelse har både försvagats och förändrat karaktär i och med in-
troduktionen av internet och den samhällsutveckling som resulterat i en ökad digitalisering 
av publika informationsvägar och kunskapsbanker. Det utbud av nyheter och omvärldsin-
formation, som den svenska publiken har praktisk tillgång till, har därmed ökat radikalt. 
Publikens tillgång är givetvis fortfarande reglerad av de nyhetskällor som faktiskt finns, 
men dels har publiken idag tillgång till ett mycket stort antal källor i och med att internet 
erbjuder access till alla digitala nyhetskällor, även sådana som finns utanför Sverige, dels 
innebär sociala medier och alternativa nyhetsplatser på internet att nyhetsspridning idag 
kan ske på andra villkor än de som regleras av de etablerade nyhetsorganisationernas (jfr 
Cottle 2009). Idag har nyhetspubliken möjligheter att själv komplettera eller skapa alterna-
tiv till den  nyhetsförmedling som styrs av de stora nyhetsföretagen.  
     Idag är tillgången till ett uppdaterat nyhetsutbud inte heller begränsat i temporal bemär-
kelse till dagstidningarnas utgivningstidpunkter och de tillfällen under dygnet då tablåerna 
för etermedierna erbjuder nyhetsprogram; nyhetskonsumenten har tillgång till ständigt 
uppdaterade nyheter dygnet runt, och dessutom till betydligt fler direktsändningar än vad 
som tidigare fanns att tillgå. 
 
 
Tillgänglighet 
 
Men mediefaktorerna omfattar inte enbart utbudet av nyheter utan även tillgängligheten av 
de existerande nyhetskällorna och nyheterna för publiken i strukturell bemärkelse. Med 
detta åsyftas dels de egenskaper som utmärker de plattformar och medieformat som ger 
tillgång till nyheterna och som reglerar publikens faktiska möjligheter att använda dem, 
dels de egenskaper som präglar nyhetstexternas form och innehåll och som avgör om en 
användare har möjlighet att ta del av nyheterna på ett meningsfullt sätt. I båda fallen är 
dessa egenskaper hos medierna och medieinnehållet bestämmande för huruvida reception 
kan äga rum. 
     Den digitala tekniken medför speciella villkor för publiken, både praktiska och ekono-
miska, som i sin tur innebär att det ställs särskilda krav på användarens mediekompetens. 
Den digitala medietekniken ställer högre krav på praktisk användarkompetensen än vad 
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tryckt dagspress och etermedier gör: Det krävs mer medieteknisk know-how av den använ-
dare som vill använda dator eller smart mobil för att ta del av nyheter än vad det krävs av 
den användare som hellre läser en papperstidning eller tar del av nyhetsutsändningar via 
traditionella TV- och radiomottagare. Å andra sidan har de strukturella förutsättningarna 
för publiken att tillägna sig den kompetens som krävs för att kunna använda digitala me-
dieplattformar förändrats på ett sätt som innebär att tröskeln blivit lägre än tidigare, bland 
annat genom intensifierad användning av datorer i grundskolan, vilket tydligt avspeglas i 
höga användningsgraden av digital medieteknik i den svenska allmänheten (Svenskarna och 
Internet 2017).  
     En annan tillgänglighetsaspekt rör publikens praktiska möjligheter att ta mediet i bruk. 
TV var till exempel länge ett medium vars användning förutsatte att publiken befann sig i 
sitt eget vardagsrum (eller i någon annans). Idag har mobila medier och mediekonvergen-
sen medfört att denna rumslig begränsning är överspelad. 
     När det gäller nyhetsinnehållets tillgänglighet har den utveckling som präglat nyhets-
journalistiken i skuggan av kravet på nyhetsföretagen att publicera sig i online-format och 
via mobilapplikationer medfört att denna har ökat. Nyhetsartiklarna tenderar att bli kortare 
och handla om mindre komplicerade händelser och omständigheter. Samtidigt tas den rör-
liga bilden i bruk för nyhetsförmedling betydligt mer numera på grund av den multimodala 
presentationen i online-formaten, vilket också kan främja tillgängligheten för publiken. Å 
andra sidan kan detta bli på bekostnad av mer ingående belysning av komplexa förhållan-
den och stimulera en mer emotionellt orienterad reception, vilket innebär att den del av 
publiken som vill ha en annan sorts nyheter tvingas att söka efter dessa på andra håll än i 
den gängse nyhetsförmedlingen. 
     Överlag finns det med andra ord inte längre någon praktisk anledning för mediepubliken 
att hålla sig med de inrutade vanor och rutiner för medieanvändning som präglade det för-
digitala mediesamhället. En av de viktiga faktorerna bakom uppkomsten av dessa vanor 
var tillgången till medier, och denna begränsning har tappat en stor del av sin tidigare bety-
delse. I princip innebär detta tillsammans med innehållets ökade tillgänglighet att övriga 
förklaringsfaktorer får större utrymme när det gäller att forma medievanorna, framför allt 
de faktorer som är relaterade till individen (jfr Prior 2007; Bennett och Iyengar 2008). Det 
som reglerar dagens digitala nyhetsvanor handlar idag mer om individens innehållsprefe-
renser och livssituation än om den strukturella tillgången till nyheter.  
 
 
Individfaktorer  
 
Publikens innehållspreferenser är ett uttryck för den relevans som olika typer av nyheter 
och nyhetskonsumtion har för individen. Denna relevans är i sin tur beroende av indivi-
dens sociala och psykologiska behov, värdeorientering och livssituation. De villkor som ut-
märker samhället i stort har stor betydelse som en ram för individens livssituation, och des-
sa villkor har under senare tid genomgått förändringar med bäring för individens livsvillkor 
och medieanvändning. 
     En tendens som framhålls som utmärkande för dagens samhälle är en ökande individua-
lisering. I dagens samhälle har de traditionella samhälleliga kategorier, som tidigare struk-
turerat människors tillvaro, tappat i betydelse. I senmoderniteten kan inte individen falla 
tillbaka på dessa traditionella normer som riktlinjer för de livsval som måste göras, utan in-
dividen måste ta eget ansvar för att skapa dessa riktlinjer. Idag är människor tvungna att 
skriva sin egen biografi, även om de livsval som detta innebär inte är helt fria utan till dels 
betingas av de politiska och ekonomiska samhällsstrukturerna. (Beck och Beck-Gernsheim 
2002) 
     Carey och Elton (2010) hävdar att denna individualisering har tagit sig uttryck i en ökad 
preferens för sådant medieinnehåll som har ett specifikt intresse för den enskilda individen 
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på bekostnad av sådant innehåll som är av ett bredare allmänintresse. Eftersom publiken 
idag har fått möjlighet att anpassa sin tillgång till nyhetsutbudet efter sin personliga intres-
seinriktning med hjälp av olika digitala tjänster och applikationer finns i och med detta 
också redskap för att personalisera nyhetskonsumtionen.  
     Denna personalisering relaterar Wellman et al. (2003) till den förstärkta individuali-
seringen i form av en ”networked individualism”: I nätverkssamhället är det individen och 
inte den tätt sammanknutna gruppen i form av kollektivet, familjen eller hushållet som är 
den grundläggande byggstenen i de kommunikativa nätverken. Dessa nätverk utmärks av 
att vara geografiskt utspridda, löst sammanfogade och med fokus på den enskilda individen 
och dennes sociala relationer med andra (van Dijck och Poell 2013). Med utgångspunkt i 
sådana nätverk agerar människor inte längre som medlemmar i en viss  grupp, utan som 
”connected individuals” (Rainie och Wellman 2012). Bennett och Segerberg (2012) resone-
rar på ett liknande sätt när de pekar på framväxten av en ny typ av kollektivt handlande, 
baserat på framför allt de sociala medierna, där den strukturerande principen inte utgörs av 
organisering och kollektiv identitet utan av de enskilda individernas utbyte av personali-
serat medieinnehåll.   
     Även Papacharissi (2010) lyfter fram individen som den viktigaste noden i dagens sam-
hälle. De nya kommunikationsteknologierna har bidragit till skapandet av en ny typ av 
privat sfär, som har medfört att balansen mellan det privata och det offentliga har omför-
handlats. Med utgångspunkt i denna digitala privata sfär, konstituerad av uppkoppling till 
internet och medverkan i sociala nätverksmedier, kan individen inte bara umgås med andra 
utan att behöva lämna sitt privata rum utan också utöva många av de offentliga plikter och 
aktiviteter som tidigare krävde fysisk närvaro utanför hemmet. I den digitala privata sfären 
är det den enskilda individens villkor som gäller – här är människor autonoma och kan 
utöva full kontroll samtidigt som det både är möjligt att komma till personligt uttryck och 
att realisera samhörighet och solidaritet med det omgivande samhället. 
      I det individualiserade nätverksamhället sätts med andra ord den enskilda personliga 
agendan i centrum. Individen utformar själv sitt livsprojekt, frikopplad från traditioner och 
grupplojaliteter; i och med den digitala medieteknologin och det personaliserade gränssnit-
tet mot internet finns idag redskap för att göra detta i högre grad än tidigare. 
     Det är inte endast individualiseringen som har haft stor betydelse som premiss för män-
niskors förhållningssätt till medierad kommunikation. Övergången från ett samhälle i hu-
vudsak baserat på materiella värden till ett samhälle som i stället betonar upplevelsevärden 
och emotionella kvaliteter kan också sätta spår i nyhetspublikens nyhetspreferenser, samti-
digt som detta ytterligare förstärker betoningen av individens betydelse som individ. I en 
sådan kultur ligger det nära till hands för publiken att prioritera nyheter och nyhetspresen-
tationer som både involverar individen känslomässigt och som samtidigt medger möjlighet 
att hantera de känslomässiga reaktioner som vissa nyheter kan ge. Som kriterier för nyhets-
urval betraktat korresponderar emellertid dessa preferenser inte i särskilt stor utsträckning 
med de urvalskriterier som den gängse journalistiken traditionellt har arbetat utifrån 
(O’Neill och Harcup 2009) eller med de normativa föreställningar om nyhetsförmedlingens 
roll och betydelse i ett demokratiskt samhälle där tonvikten i första hand ligger på saklighet 
och objektivitet (McQuail 2013).  
     Den relevans som individen tillskriver olika typer av medieinnehåll och användningen 
av olika medier är bland annat en funktion av de utbyten som individen av erfarenhet anser 
sig ha fått ut av sin medieanvändning (Palmgreen och Rayburn 1985). Om vi återvänder till 
de tänkbara utbyten av medier och nyhetskonsumtion, som redovisades i kapitel 6, och 
relaterar dem till den livssituation, kulturella miljö och sociala kontext som idag är giltig för 
stora delar av publiken, men kanske framför allt för de unga, ser vi att det finns mycket som 
pekar mot att flera av dessa utbyten har fått en förändrad relevans och betydelse för nyhets-
konsumenterna. Både samhällsutvecklingen i stort och den utveckling som har utmärkt me-
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diestrukturen sedan 1990-talet har förändrat villkoren för de användarvärden som publiken 
tillskriver nyheter och nyhetsförmedling. 
     Människor har fortfarande behov att ta del av sakinformation och skaffa underlag för 
kunskapsbildning, men idag ser publikens relation till medierna annorlunda ut när det gäl-
ler detta. Tillgången till information generellt har både förenklats och ökat, vilket kan få till 
följd att människors mer komplexa och principiellt orienterade kunskapsbildning hämmas. 
Varför göra sig besväret att bygga kunskap (en kognitivt sett krävande verksamhet) när man 
vet att all information som kan behövas alltid finns tillgänglig på internet? Man behöver ju 
bara googla när man behöver veta något30. Människor behöver fortfarande upprätta och 
vidmakthålla en konsistent och väl utvecklad världsbild, och medierna kan fortfarande an-
vändas för att få underlag för detta, men vårt förhållande till kunskap och information ser 
annorlunda ut i den digitala medievärlden, och detta torde påverka de användarvärden som 
är knutna till det kunskapsmässiga utbytet av medieinnehåll och nyhetsförmedling.  
     Ett annat utbyte som också har fått andra förutsättningar är det användarvärde som gäl-
ler delaktighet. Flera av de former för delaktighet som medierna tidigare erbjöd den 
svenska publiken har idag mer eller mindre förlorat sin ställning. Fragmenteringen av pub-
liken innebär att det blir färre och färre som tagit del av samma medieinnehåll och samma 
nyheter. Den möjlighet till delaktighet som tidigare fanns i form av kollektiv och/eller sam-
tidig medieanvändning har minskat i takt med att masspubliken försvunnit. Den delaktig-
het med det lokala samhället som läsningen av lokaltidningen erbjöd har minskat i takt 
med lokalpressens publikpenetration. Rainie och Wellman (2012) och andra företrädare för 
”the networked individualism” skulle kanske framhålla att denna utveckling endast är att se 
som en oundviklig följd av individualiseringen av samhället, men som sådan belyser den 
väsentliga förskjutningar i det som utgör grundvalarna för människors tillvaro. 
     Samtidigt har framför allt de sociala medierna kommit att erbjuda en annan form av 
delaktighet. Idag finns communities på nätet som inte bara bygger på användarnas gemen-
samma intressen och värderingar, utan som också används som former för att initiera och 
koordinera gemensamt agerande och kollektiv handling. Som kanaler för omvärldsinforma-
tion och som arenor för att kontextualisera och förhandla fram innebörden i nyhetsinnehål-
let har de digitala nätverken förutsättningar att spela en betydande roll i människors nyhets-
reception. 
     Men det finns också medieutbyten som torde ha stärkt sin ställning bland medieanvän-
darna. Publikfragmenteringen och personaliseringen av gränssnittet mot den digitala ny-
hetsförmedlingen ger, tillsammans med de sociala nätverksmedierna, publiken rikare möj-
ligheter att utvinna de utbyten som handlar om identitetsbildning och självbekräftelse 
(Sundar 2008; Lee och Ma 2012). De sociala medierna i kombination med den portabla 
och digitala medietekniken har främjat möjligheterna att bedriva social interaktion, utöva 
medborgarskap och att bevaka både den lilla sociala värld, som den egna bekantskapskret-
sen utgör, och den stora världen ute i samhället. Den portabla, digitala tekniken gör det 
också möjligt att använda medier som tidsfördriv och avkoppling i en omfattning som tidi-
gare varit omöjligt, och tillsammans med de digitala mediernas multimodala kvalitet skapar 
detta betydligt bättre förutsättning för publiken att kunna använda medierna som plattform 
för eskapism, fantasi och inlevelse.  
     Tre av de utbyten som tas upp i kapitel 6 kan dock inte sägas ha vunnit på övergången 
till en digital medievärld. Att använda mediekonsumtion för att strukturera upp tillvaron 
ligger inte längre lika nära till hands eftersom medieutbudet inte är bundet i tid och rum på 
samma sätt som tidigare. För de grupper i publiken som sedan gammalt vant sig vid att 
använda vissa medier vid särskilda tidpunkter under dagen är det naturligtvis möjligt att 
fortsätta att ta del av dessa mediers nyhetsförmedling efter samma mönster som tidigare. 

                                                
30 Detta blir påtagligt om man bevistar en quiz, en aktivitet som tidigare i första hand gällde att aktivera befintlig kunskap men 
som idag i stället främst kan bli en fråga om att använda mobilen för att googla fram den efterfrågade informationen så fort 
(och så mycket i smyg) som möjligt.  
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Men för dem som aldrig rutat in sin nyhetskonsumtion efter dessa principer torde det te sig 
rätt avlägset att frivilligt underordna sig de temporala begränsningar som villkorats av me-
dieföretagen och inte av dem själva. Däremot är det inte uteslutet att den digitalt oriente-
rade publiken ålägger sig andra temporala användarvillkor, kanske just i syfte att ge dagen 
en återkommande struktur genom rutiner som reglerar tillvaron (se mer om detta under 
rubriken ”Vanebildning: Uppkomsten av rutinmässig medieanvändning” nedan.)  
     Att använda medier och medieinnehåll som sociokulturell markör torde också ha förlo-
rat en del av sitt forna värde. Den teknologiska aspekt av medier som under och strax efter 
den publika introduktionen av mer avancerad medieteknik som rundradio, television och 
satellit-TV kunde användas för att signalera framstegstro och utvecklingsvänlighet (se t.ex. 
Kleberg 1994; Moores 2000), har förlorat en hel del av sin exklusivitet i en tid då nästan 
alla har en smartphone eller en liten bärbar dator, även om framför allt mobilen och dess 
tillbehör fortfarande marknadsförs utifrån ett värde som personligt attribut. När en tid-
ningsläsare förr vecklade upp the Guardian på spårvagnen eller vid cafébordet kunde detta 
bidra till att boosta läsarens prestige i betydligt större utsträckning än när dagens nyhets-
konsument sitter i samma typ av miljö och läser samma tidning online i mobilen eller surf-
plattan.  
     Det är också en öppen fråga i vilken utsträckning de etablerade sociokulturella associa-
tioner som traditionellt förknippats med olika typer av nyhetsmedier (Bourdieu 1984; Elliot 
1997) fortfarande finns kvar. Ökad tillgång och tillgänglighet skulle kunna leda till att 
publikens sociala och kulturella bakgrund inte längre har samma skiktande betydelse för 
medieanvändning som tidigare. I så fall skulle detta också kunna få konsekvenser för de 
tolkningsresurser som en viss individ besitter och som påverkar individens möjlighet att 
tillägna sig olika typer av nyhetsinnehåll. Dessa tolkningsresurser är ju inte bara en fråga 
om den erfarenhet som individen har av en viss genre, utan även i hög grad en fråga om 
den sociala och kulturella bakgrunden (se t.ex. Morley 1980; Press 1991; Liebes och Katz 
1990). Å andra sidan kan publikens fragmentering och individualiseringen av mediekon-
sumtionen resultera i att de ”interpretive communities” (Fish 1980), där en medieanvän-
dare lär sig att tolka och förstå både de koder som finns i medietexterna och de genrekon-
ventioner som reglerar gestaltningen, blir både mindre och mer specialiserade.  
     Beträffande nyhetsinnehållet finns även en annan omständighet av vikt för publikens 
möjligheter att bygga upp sina tolkningsresurser. Försvagningen av den gamla typen av 
medievanor innebär att exponeringen för nyheter i samband med de dagliga använd-
ningsrutinerna för dagstidningar och etermedier har minskat, vilket i princip kan resultera i 
att tröskeln till nyhetskonsumtion blir högre. Detta kan leda till att låg- och icke-
konsumenter av nyhetsmedierna får mindre erfarenhet av nyhetsreception, och att detta 
leder till minskad kompetens att tolka och förstå nyhetsinnehållet, en process som kan bli 
självförstärkande. Å andra sidan kan detta kompenseras av att det idag finns alternativa 
nyhetsvägar och informationsplatser som förmedlar omvärldsinformation i ett format och 
med en nyhetslogik och en presentationsform som de grupper som inte tar del av den tradi-
tionella nyhetsförmedlingen nu får erfarenhet av och kompetens att tillägna sig. Dessutom 
har den dagliga vanan att läsa en dagstidning och titta på linjär TV ersatts av den dagliga 
vanan att gå in på Facebook, där användaren exponeras för de nyheter som delas inom 
nätverket (se även nedan under rubriken ”Social kontext”). Vilka följder detta har för 
bildandet av ”interpretive communties” och skolningen av nyhetskonsumentens olika tolk-
ningsresurser återstår dock att se.  
 
 
Vanebildning: Uppkomsten av rutinmässig nyhetsanvändning  
 
Uppkomsten av regelbundna medievanor handlar inte bara om publikens tillgång till me-
dier och medieinnehåll eller de utbyten som en individ har av att använda medier. Det 
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mönster av upprepning som utmärker ett vanemässigt beteende har sin särskilda förklaring 
och bakgrund. Av den anledningen förs en tredje komponent in i principmodellen för att 
förklara nyhetsvanor: De omständigheter som får som följd att en individ blir predispone-
rad att återkommande använda vissa medier vid vissa tillfällen och för vissa ändamål. Den 
predisposition som blir resultatet svarar mot den komponent i Weibulls (1983) orginalmo-
dell som medierar nyhetsvanorna och den faktiska nyhetsreceptionen: individens oriente-
ring mot vissa nyhetskällor och nyhetstyper, det vill säga individens benägenhet att an-
vända vissa nyhetskällor och att ta del av vissa typer av nyhetsinnehåll.  
     Med utgångspunkt i neurologisk och socialpsykologisk forskning skiljer LaRose (2010) 
mellan de villkor som gäller för uppkomsten av en vanemässig medieanvändning och de 
villkor som sedan gäller för det fortsatta utövandet av den etablerade medievanan (se även 
Diddi och LaRose 2006). Enligt LaRose uppkommer en medievana genom att individen 
associerar användningen av ett viss medium eller medieinnehåll med ett visst eftertraktat 
och medvetet utbyte. Detta räcker emellertid inte för att etablera en användningsvana; asso-
ciationen måste också innefatta vissa återkommande och likartade receptionsvillkor, som 
individen kopplar till användningsbeteendet och dess utfall. Om samma medieanvänd-
ningsbeteende upprepade gånger resulterar i samma önskade utbyte under samma recep-
tionsvillkor lär sig individen att ett fortsatt användningsbeteende under samma omständig-
heter sannolikt kommer att fortsätta att ge det önskade utbytet.  
     Initialt använder individen mediet på ett relativt medvetet och instrumentellt sätt – indi-
viden väljer att använda ett visst medium eller ett visst medieinnehåll målinriktat – men när 
det vanemässiga beteendet väl etablerats fortsätter individen med beteendet på ett mer ru-
tinmässigt och oreflekterat sätt, även om beteendet fortfarande kan göras till föremål för 
kontroll och modifikation från individens sida. Den inlärda associationen mellan en viss 
medieanvändning och vissa receptionsomständigheter medför att om dessa receptionsom-
ständigheter föreligger som stimuli resulterar detta i att det invanda användningsbeteendet 
följer som en automatisk respons. (LaRose 2010) 
    Vissa forskare tenderar att betrakta det vanemässiga inslaget i nyhetsanvändning och de 
individfaktorer som figurerar i bakgrunden, framför allt de personliga motiven och prefe-
renserna, som ömsesidigt uteslutande faktorer när det gäller att förklara publikens nyhets-
konsumtion (se t ex Tewksbury och Rittenberg 2012; Shehata et al. 2015). Med LaRoses 
synsätt råder det inte något sådant motsatsförhållande – individfaktorerna har betydelse när 
vanan etableras men förlorar sedan delvis sin betydelse för den fortsatta användningen. 
     De receptionsvillkor som kan fungera som stimuli för uppkomsten av vanor kan vara av 
extern natur och gälla till exempel en viss plats eller tidpunkt, interaktion med vissa andra 
eller närvaro av viss rekvisita; de kan också vara av intern natur och då handla om en viss 
sinnesstämning, vissa tankar eller känslor, vissa behov som har gjort sig gällande, eller att 
individen behöver uppnå ett visst mål (LaRose 2010). De stimuli som visat sig ha stor bety-
delse för uppkomsten av medievanor gäller framför allt plats, sinnesstämning, tidpunkt och 
social kontext (Ji och Wood 2007).  
     All medieanvändning karakteriseras av att vara mer eller mindre rituellt eller instrumen-
tellt orienterad. Den instrumentella användningen tar fasta på mediets innehåll och de in-
strumentella utbyten som individen kan ha av detta i olika situationer. Den rituella an-
vändningen är i stället knuten till värdet av användningsaktiviteten i sig (jfr Rubin 1984; 
Rubin och Perse 1987). Ur ett rituellt perspektiv kan vanemässigheten i alla handlingar ut-
göra ett egenvärde för en individ31. Vanan som princip har ofta en betydelsefull psykologisk 
och emotionell funktion för individen. Giddens betraktar vanan som ett sätt att skapa det 
han kallar ontologisk trygghet eftersom den gjuter in tillvaron i en förutsägbar struktur, 
både i vardagen och i tillvaron i stort (Giddens 1991b), samtidigt som det repetitiva element 
som inryms i det vanemässiga beteendet kan upplevas som betryggande och behagligt av 

                                                
31 Se dock Diddi och LaRose (2006) och LaRose (2010) för ett annat synsätt på distinktionen mellan rituell och vanemässig 
medieanvändning. 



 

 75 

individen (Dewey 1922). Vanan kan ses som en personlig tradition, att få göra som man all-
tid har gjort, och är ett sätt att göra framtiden begriplig med hjälp av det förflutna: ”Repeti-
tion […] reaches out to return the future to the past, while drawing on the past to recon-
struct the future” (Giddens 1994:62). 
    Ur socialpsykologisk synvinkel har vanan också en betydelsefull funktion för individen; 
det utgör ett rutinmässigt beteende där autopiloten är inkopplad och hjälper individen att 
hushålla med värdefulla kognitiva resurser genom att reducera behovet att alltid vara 
tvungen att medvetet utvärdera och fatta beslut i situationer där det finns flera olika hand-
lingsalternativ (Rosenstein och Grant 1997; jfr även Verville 1988).  
     Empiriska publikstudier har styrkt att det finns ett värde för publiken i en regelbundet 
återkommande vana att använda ett visst medium. Tidningsläsning har traditionellt inte 
bara handlat om att orientera sig om vad som har hänt i omvärlden sedan sist, utan den har 
också utgjort en del av den morgonritual som publiken utför för att bekräfta att dagen har 
börjat (Bausinger 1984). När den prenumererade tryckta morgontidningen uteblev vid till-
fälliga leverensstörningar kunde detta rubba cirklarna för en del prenumeranter, som då 
hellre tillgrep föregående dags tidningsexemplar i stället för att helt hoppa över morgontid-
ningsritualen (Berelson 1949). Idag kan vi ta del av en utebliven morgontidning på nätet i 
stället, men för den del av läsekretsen där läsning av den tryckta morgontidningen fortfa-
rande har rituell betydelse är det tveksamt om nätläsningen kunnat ersätta den uteblivna 
papperstidningen fullt ut.  
     Frågan är hur dessa villkor för publikens vanebildning beträffande nyhetsanvändning 
har förändrats. Ett villkor som ser annorlunda ut idag är förutsättningarna för nyhetspubli-
ken att associera receptionssituationens yttre omständigheter med en viss, specifik nyhets-
konsumtion. På de tryckta dagstidningarnas och de tablåbundna etermedieutsändningarnas 
tid var medieanvändning som regel hårt knuten till en viss fysisk receptionssituation. 
Morgontidningen lästes till exempel vid frukostbordet, kvällstidningen på bussen på väg 
hem från jobbet och TV:n knäpptes på efter kvällsmålet eller när barnen kommit i säng. 
Detta innebar att nyhetsreceptionen lätt kunde förknippas med just de stimuli som visat sig 
vara betydelsefulla för uppkomsten av medievanor.  
     De förändringar som medielandskapet genomgått har fått som följd att det inte längre är 
givet att nyhetsreceptionen återkommande sker inom ramarna för samma, yttre omstän-
digheter. Digitala nyhetskällor och portabel medieteknik innebär att nyhetskonsumtionen 
är frikopplad från de begränsningar som plats och tid tidigare utgjorde. Förekomsten av 
”binge watching” (se t.ex. Flayelle et al. 2017), det vill säga att tittande på TV-program i 
serieformat inte sker avsnitt för avsnitt, en gång i veckan i enlighet med programtablån, 
utan genom att flera avsnitt ses i ett sträck med hjälp av strömningstjänster, är ett tydligt 
uttryck för hur publiken inte bara själv kan välja tid och plats för mediekonsumtion utan 
också kan välja att avstå från den strukturerande funktion som tittarvanan kan ha för indi-
viden.  
     Även den sociala kontexten för nyhetsreception, ett annat viktigt stimuli för uppkomsten 
av vanor, har förändrats i och med att en stor andel av dagens medieanvändning inte sker 
tillsammans med fysiska andra (se mer om detta i avsnittet nedan under rubriken "Social 
kontext"). Att sitta i soffan med familjen runt kvällsfikat eller att träffa en viss vänkrets un-
der vissa förutsättningar utgör inte längre ett inlärt stimuli för medieanvändning på samma 
sätt som tidigare; tvärtom förutsätter en stor del av dagens sociala umgänge medieanvänd-
ning eftersom det ofta är via SMS eller de sociala nätverksmedierna som umgänget bedrivs.  
     Slutligen har individualiseringen av samhället fått konsekvenser även för vardagsruti-
nernas roll och betydelse i tillvaron. Beck (1994) menar att människans vardag inte längre 
är förankrad i rutiner på samma sätt som tidigare, eftersom dessa rutiner traditionellt har 
fallit tillbaka på en ”collective habitualization” av sådant som tagits för givet av alla. I och 
med individualiseringen har denna kollektiva vanemässiget lösts upp i ett ”moln av möjlig-
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heter” som individen måste överväga och navigera genom; det som tidigare redan varit 
avgjort på förhand måste nu individen själv medvetet besluta om.  
     Detta innebär i sin tur att det Archer (2003) kallar individens ”internal conversation”, 
den reflexiva inre dialog som guidar individens målinriktade agerande, kan ha fått en mer 
framskjuten ställning idag. Archer anser till och med att denna inre dialog kommit att er-
sätta en stor del av det som förr utgjorde mer eller mindre omedvetna vardagsrutiner (Ar-
cher 2007). 
 
 
7.2  Nyhetsreception 
 
 
Begreppet nyhetsreception syftar här på den faktiska nyhetskonsumtion som publiken äg-
nar sig åt i praktiken vid ett visst tillfälle och som innebär att man väljer och tar del av ett 
specifikt nyhetsinnehåll under vissa konkreta omständigheter (jfr Choi 2016). Nyhetsrecep-
tionen som företeelse måste hållas åtskilt från nyhetsvanorna. Även tidigare, när publikens 
faktiska nyhetsreception var en integrerad del av de generella medievanorna i större ut-
sträckning än idag, var faktisk reception och vanor två skilda aspekter av medieanvänd-
ning. Vanan att använda ett visst nyhetsmedium på ett visst sätt kan inte omsättas i praktisk 
handling varje dag, eftersom olika omständigheter knutna till den aktuella dagssituationen 
kan begränsa möjligheterna att ta del av mediet på det sätt som man normalt gör (Weibull 
1983, 1985). Beträffande nyheterna ser dessutom utbudet olika ut från dag till dag. Utöver 
detta är varje faktiskt möte som publiken har med medierna inramat av en konkret, social 
kontext med betydelse för receptionen. Aspekten nyhetsreception fångar även upp den fak-
tiska konsumtionen av sådana nyhetskällor och sådant nyhetsinnehåll som individen inte 
tar del av normalt och som därmed inte ingår i det vanemässiga konsumtionsmönstret.    
     I och med att nyhetskonsumtionen i stor utsträckning har frikopplats från tid och rum 
innebär detta att diskrepansen mellan nyhetsrutiner och faktisk mediereception är mindre 
än tidigare, men de förutsättningar som är relaterade till publikens nyhetsreception har 
fortfarande betydelse för nyhetsanvändningen. Framför allt gäller detta de betydelser som 
dagsutbudet av nyheter, individens situation för dagen och den sociala receptionskontexten 
har för publikens nyhetsreception idag. 
 
 
Dagsutbudet av nyheter  
 
Det konkreta nyhetsutbud som individen har tillgång till en given dag är i huvudsak en 
funktion av två omständigheter: nyhetsförmedlingens institutionella villkor i form av den 
rådande mediestrukturen och nyhetsförmedlingens redaktionella villkor i form av journa-
listiska arbetsprocesser och värderingar.  
     Dagshändelserna, de faktiska händelser och tillstånd som utmärker den utomredaktion-
ella verkligheten en given dag, saknar givetvis inte betydelse. Världen och samhället för-
ändras kontinuerligt och detta innebär att utbudet av dagshändelser också förändras, men 
dessa dagshändelser har bara delvis ett självständigt inflytande på nyhetsutbudet eftersom 
betydelsen av dem filtreras genom de redaktionella bedömningarna av hur omvärlden skall 
återges i nyhetsförmedlingen. Det är snarare de redaktionella arbetsrutinerna och de jour-
nalistiska principerna för nyhetsurval och presentation som påverkar hur dagsutbudet av 
nyheter ser ut, inte det som faktiskt händer och pågår i omvärlden.  
     Institutionella och redaktionella villkor samspelar: Den utveckling som utmärkt medie-
strukturen och mediemarknaden har haft en direkt betydelse för de redaktionella arbetsru-
tinerna på många nyhetsföretag. Nedskärningar av redaktionell personal och nedläggningar 
av lokalredaktioner, i huvudsak framtvingat av ekonomiska skäl, har inneburit försämrade 
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möjligheter att övervaka omvärlden (Curran 2016a; Nygren 2016). Digitaliseringens följder 
för konkurrensen nyhetsföretag emellan har befordrat klickjournalistik (Wadbring och 
Ödmark 2014). Nyhetsurval och presentation har påverkats av behovet att anpassa den 
journalistiska presentationsformen till mobilapplikationer (Westlund 2013). Det som kom-
mit att utmärka den digitala nyhetsförmedlingen – trivialisering av utbudet och kvalitetsför-
sämring av journalistiken – får följder för hur nyhetsutbudet är sammansatt och utformat 
en given dag.  
     Å andra sidan har det dagliga nyhetsutbud som står till förfogande för en nyhetskonsu-
ment också påverkats av omständigheter som gynnar ett bredare nyhetsurval och en mer 
mångsidig bevakning. Tillgången till alternativa nyhetsplatser på internet innebär att fler 
ögon och öron kan registrera och förmedla information om dagshändelser och att den sam-
lade nyhetsrapporteringen på nätet således får en betydligt bredare kontaktyta med omvärl-
den vad gäller urvalet av nyhetshändelser, nyhetsrapporteringens räckvidd och representa-
tionen av olika perspektiv på händelserna, och digitaliseringen medger kontinuerlig uppda-
tering av nyhetsrapporterna. Att nyheter delas på sociala medier har också medfört att en 
användare av sociala medier konfronteras med nyhetsmaterial som hon eller han inte skulle 
ha valt att exponera sig för inom ramarna för de ordinarie nyhetsvanorna (jfr Kim et al. 
2013; Oeldorf-Hirsch och Sundar 2015). 
 
 
Individens dagssituation 
 
De praktiska omständigheter och villkor som gäller för en individ en given dag struktureras 
i grunden av individens mer övergripande livssituation. Dessa dagliga rutiner kan emeller-
tid påverkas av tillfälliga omständigheter, som till exempel resor, sjukdom eller att medie-
tekniken råkar fallera.  
     Tidigare reglerades möjligheten att omsätta de etablerade nyhetsvanorna i faktisk ny-
hetsreception i stor utsträckning av de praktiska receptionsförhållandena, framför allt de 
som gällde plats, tid och tillgång till medieteknik. En resa kunde omöjliggöra läsningen av 
den lokala morgontidningen, en semester utomlands förhindrade tillgången till svensk ny-
hetsförmedling och ett lokalt strömavbrott satte stopp för tittandet på TV-nyheterna just 
den kvällen  
     Flera av dessa omständigheter har om inte eliminerats så i alla fall förändrats mycket 
påtagligt. Den digitala mediekonsumtionens frikoppling från tidens och rummets begräns-
ningar gör att vi kan fortsätta att utöva våra nyhetsvanor på samma sätt som tidigare, även 
om vi för tillfället befinner oss på annan ort eller råkar vara indisponibla under de ordinarie 
utsändningarna av TV-nyheterna. Den portabla medietekniken har inneburit att vi inte bara 
har ständig tillgång till nyhetsutbudet, utan att vi också har ständig tillgång till en teknisk 
plattform för att kunna ta del av detta utbud. Bakom den här utvecklingen kan spåras en 
mer övergripande utvecklingstendens i samhället: den ökade rörligheten. Carey och Elton 
(2010) sätter den portabla medietekniken i relation till att samhället idag ställer betydligt 
högre krav på medborgarnas mobilitet än tidigare och noterar att den smarta mobilen, den 
lilla bärbara datorn och surfplattan bidrar till att ge publiken ökat rörelseutrymme i det här 
avseendet.  
     Om de digitala medierna har medfört att individens dagssituation inte behöver begränsa 
medieanvändning i tiden och rummet har de å andra sidan också gjort den dagliga till-
gången till medier mer sårbar ur teknisk synvinkel. Den elektroniska medietekniken var 
redan tidigare känslig för mindre fataliteter som kunde utgöra hinder för användning, som 
att batterierna till transistorradion var slut eller att mössen hade knaprat på sladden till 
TV:n i sommarstugan, men den elektroniska digitala tekniken öppnar för ytterligare risker i 
det avseendet. Det räcker inte med att hårdvaran är i funktionellt skick, utan även mjukva-
ran och oftast också uppkopplingen till internet måste fungera för att digital nyhetskon-
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sumtion skall kunna äga rum. All elektronisk medieteknik kräver dessutom någon form av 
elförsörjning, vilket innebär att en nyhetskonsument på språng antingen måste ha tillgång 
till ett elurtag (och dessutom ha kommit ihåg att ha med sig sladd för anslutning) eller till 
laddade batterier. Idag struktureras individens nyhetsreception i högre grad av tillgången 
till dessa tekniska resurser än av de rumsliga och temporala villkoren. 
 
 
Social kontext 
 
Det sociala sammanhang där mediereceptionen äger rum är den tredje typ av faktor som 
påverkar publikens nyhetsreception. Även här har villkoren förändrats i påtaglig omfatt-
ning, med konsekvenser för publikens nyhetsanvändning. 
     Inom publikforskningen har man sedan länge uppmärksammat betydelsen av mottagar-
kontextens sociala dimension för hur människor tolkar och förstår olika typer av mediein-
nehåll (se t.ex. Lull 1990), inklusive nyhetstexter (se t.ex. Morley 1980). Nyhetens bety-
delse ges emellertid inte enbart av nyhetstexten i sig, utan betydelsen och den kulturella 
innebörden skapas även av den sociala förhandling som äger rum kring nyhetens innehåll 
och som sker inom ramarna för mottagarens sociala interaktion med sin omgivning, både i 
direkt anslutning till receptionen och efteråt (Bird 1998, 2003, 2010).  
     Att den den digitala medietekniken lyft ut medieanvändningen ur tiden och rummet 
innebär också att receptionens sociala kontext har förändrats. Tidigare ägde en stor del av 
nyhetsreceptionen rum inom den fysiska gemenskap och den direkta interpersonella inter-
aktion som ofta kunde inrama medieanvändningstillfället, till exempel familjekretsen fram-
för TV-nyheterna. Då kunde de övriga tittarna löpande förse de nyheter som presenterades 
på TV-skärmen med en tolkningskontext genom sina kommentarer och utvärderingar. Men 
de nya användarrutiner, som de digitala medierna fört med sig, innebär att den typen av 
receptionskontext inte längre är aktuell i samma utsträckning som tidigare, framför allt inte 
för den yngre generationen där det gemensamma TV-tittandet ofta har ersatts av en mer 
solitär digital mediekonsumtion. Den sociala kontext för reception av nyheterna som där-
med försvann har ersatts av en annan typ av mottagarsituation: den virtuella sociala ge-
menskapen på sociala medier och den tolkningskontext som de sociala nätverksmedierna 
erbjuder genom användarnas gatekeeping och nyhetskommentarer.  
     Diskussionen om filterbubblor och nätverksfiltrering av nyheterna på sociala medier har 
problematiserat de konsekvenser som detta får för nyhetsurval och tolkningskontext i de fall 
en viss värdegrund eller vissa perspektiv systematiskt renodlas inom nätverket (SOU 
2016:30; Batorski och Grzywinska 2018). En sådan selektiv sovring av tolkningsramar har 
emellertid alltid funnits när det handlar om nyhetsreception (se Morley 1980) eftersom 
denna alltid är kopplad till en viss social kontext, både vad gäller tolkningen och vad gäller 
den betydelse som innebörden får för individen i sin förlängning (Thompson 1995). De 
sociala mediernas filterbubblor behöver med andra ord inte ha medfört något kvalitativt 
nytt inslag i publikens reception av nyheter och omvärldsinformation, även om villkoren 
för reception skiljer sig mellan nyhetsspridningen på sociala medier och nyhetsdiskussio-
nerna i kretsen av familj och vänner. 
     Beträffande de nyheter som delas på sociala medier, och som en användare konfronteras 
med i sitt nyhetsflöde utan att egentligen ha sökt upp dem, har dessa en annan förankring i 
den sociala receptionskontexten än de nyheter som en nyhetskonsument slumpmässigt kan 
stöta på i andra typer av nyhetskällor. Vissa nyheter dyker upp i flödet på Facebook som en 
konsekvens av att användaren har valt att följa en viss organisation, nyhetsredaktion eller 
enskild journalist. Här möter användaren nyheten på liknande sociala receptionsvillkor 
som den nyhetskonsument som väljer att öppna en dagstidning eller slå på TV-nyheterna 
och på så vis exponera sig för nyheter. Men de nyheter som har delats av vännerna inom 
nätverket är en del av en social relation mellan de individer som ingår i nätverket. En delad 
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nyhet är en social handling, laddad med den sociala bibetydelse som alla handlingar som 
utförs inom ramarna för en social interaktion får (Green och Jenkins 2014). Detta kan få 
konsekvenser inte enbart för den innebörd och betydelse som en nyhetskonsument ger ny-
hetsinnehållet, utan också för benägenheten att faktiskt ta del av nyheten.  
     Samtidigt vet vi att användarna inte primärt är ute efter att ta del av nyhetsförmedling 
när de besöker sina sociala nätverkssidor, även om sociala medier i praktiken fungerar som 
den huvudsaklig nyhetskällan för många. Användarna vänder sig i första hand till de socia-
la medierna för att utöva olika former av social interaktion (Smith 2011; Kim et al. 2013; 
Ghersetti 2015; Jeong och Kim 2017). Detta kan påverka attityden till nyheter i rakt mot-
satt riktning: Användarna kan betrakta de nyheter som förekommer i de sociala medierna 
som ett nödvändigt ont som man kan bortse från, vilket innebär att tröskeln till reception av 
nyheterna höjs betydligt. Ett antal studier som visar att användning av digitala nyhetskällor 
i allmänhet (Papathanassopoulos et al. 2013; Hopmann et al. 2016) och sociala medier i 
synnerhet (Dimitrova et al. 2014; Shehata och Strömbäck 2018) inte har någon nämnvärd 
betydelse för användarnas politiska kunskaper till skillnad från tittande på TV-nyheter pe-
kar i en sådan riktning.  
     Under alla omständigheter är det uppenbart att förutsättningarna för nyhetsvanor och 
nyhetsreception överlag ser annorlunda ut i den digitala medievärlden än vad de gjorde i de 
traditionella nyhetsmediernas och de regelbundna medievanornas tid. Det finns med andra 
ord all anledning att återvända till frågan om hur människors nyhetsrutiner ser ut, särskilt i 
den del av publiken som lever i en medieekologi som huvudsakligen präglas av de digitala 
formaten.  
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Kapitel 8 
Syfte och tillvägagångssätt 

 

 
 
 

 detta kapitel preciseras det kunskapsunderlag som den empiriska studien syftar till att ta 
fram, de forskningsfrågor som styrt urval och datainsamling samt de avgränsningar som 

gjorts. Därefter redovisas utgångspunkterna för de kvalitativa intervjuer som använts för att 
samla in det empiriska underlaget för analyserna, genomförandet av intervjuerna samt till-
vägagångssättet vid analysen. 
 
 
8.1  Studiens syfte 
 
 
Avsikten med denna studie är att bidra till att öka kunskapen om nyhetsanvändningen i 
den del av dagens nyhetspublik som aldrig förhållit sig till medier och medieanvändning 
utifrån de villkor som reglerade publikens nyhetskonsumtion i det fördigitala mediesam-
hället. I dagens medievärld ser dessa förutsättningar annorlunda ut. Det specifika syftet 
med studien är därför att belysa de rutiner för nyhetskonsumtion och de synsätt på valet av 
nyhetskällor som finns i den nyhetspublik som saknar erfarenhet av att behöva inordna sin 
nyhetsanvändning i de fasta rutiner som omgärdade den fördigitala mediepublikens expo-
nering för nyhetsrapportering.  
     Eftersom tillgången till nyheter inte längre är av samma begränsande betydelse för me-
dievanorna som tidigare ligger fokus i denna undersökning på relevansfaktorn som betydel-
sefull drivkraft bakom individens konsumtion och reception av nyheter. 
     Vi har redan omfattande kunskap om hur stor publik olika medier har och hur använd-
ningen av dessa medier skiljer sig mellan olika grupper (se fr a Nordicom-Sveriges Medie-
barometer). Vi har också kunskap om hur den svenska allmänheten använder och värderar 
medier i olika avseenden (se t ex de rapporter som publicerats av Dagspresskollegiet och 
SOM-institutet vid Göteborgs universitet). Data beträffande de nyhetskällor som den 
svenska publiken regelmässigt använder återfinns bland annat i Westlund och Ekström 
(2014) och i Reuters Institute Digital News Report. Under senare tid har det även genomförts 
ett antal studier som syftat till att kartlägga hur mediepubliken i det digitala medieland-
skapet kombinerar olika medier till en medierepertoar, det vill säga den uppsättning medier 
som en individ regelmässigt använder (se t ex Yuan 2011; Taneja et al 2012; Schröder 
2015).  
     Dessa kartläggningar ger oss värdefull kunskap om hur användning av nyhetsmedier ser 
ut i idag. De kan emellertid inte svara på frågan om varför dagens publik väljer att använda 
just dessa medier och mediekombinationer i nyhetssyfte, eller vilka principer som ligger 
bakom de nyhetsrutiner som utmärker dagens nyhetskonsument. De studier som utfördes i 
det fördigitala medielandskapet med syfte att förklara och förstå medieanvändning gjordes 
mot bakgrund av de förutsättningar som var giltiga före de digitala mediernas genombrott 
och som innebar att publikens medieval strukturerades av omständigheter som inte längre 
är fullt ut relevanta. Det är därför angeläget att närma sig dessa frågor på nytt, men från 
andra och mer uppdaterade utgångspunkter. 
     Här bör en kommentar göras beträffande villkoren för att undersöka människors medie-
användning och nyhetskonsumtion i kartläggande syfte. De vanligaste sätten att är att fråga 
ett representativt urval av befolkningen om användningen av ett antal medier en given dag 
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eller om hur ofta de vanligtvis använder vissa medier. Dessa operationaliseringar har visat 
sig utgöra jämförelsevisa robusta mått på mediekonsumtion. Men i och med att mediean-
vändning brutits ut ur sina tidigare mönster och istället blivit något som människor ägnar 
sig åt i princip när som helst och överallt blir det betydligt svårare för en medieanvändare 
att uppskatta hur mycket och hur ofta man tar del av olika medier, tjänster och innehållsty-
per via de digitala plattformarna (jfr Taneja et al 2012). Tills vidare är publikforskningen 
hänvisad till de etablerade undersökningsmetodikerna, åtminstone om syftet är att kunna 
generalisera till befolkningen i stort, men validiteten riskerar att undergrävas i takt med att 
de digitalt orienterade användningsmönstren blir mer och mer utbredda och självklara för 
publiken och vanorna därmed svårare och svårare att självskatta. Detta gör det ännu mer 
angeläget att skaffa aktuell kunskap om de aspekter av medieanvändning som är möjliga att 
göra till föremål för undersökning. 
 
 
8.2  Avgränsningar 
 
 
Syftet med studien innebär att undersökningen avgränsas till nyhetspubliken, det vill säga 
de medieanvändare som är intresserade av att hålla sig orienterade om mediernas nyhets-
rapportering om det aktuella tillståndet i världen och som av den anledningen regelbundet 
tar del av den medierade nyhetsförmedlingen.  
     Eftersom studien har för avsikt att identifiera olika användarmönster och synsätt bland 
nyhetskonsumenter vars användarvillkor skiljer sig mest radikalt från de villkor som struk-
turerade publikens medieanvändning i det gamla medielandskapet, begränsas undersök-
ningen ytterligare till den del av publiken som främst använder digitala plattformar. Ef-
tersom dessa i första hand utgörs av medieanvändare under 25 år innebär detta ytterligare 
en begränsning till de yngre nyhetskonsumenterna. 
     Inom denna kategori har ännu en en åldersavgränsning gjorts till unga vuxna nyhetsan-
vändare, det vill säga åldersgruppen 20-25 år. Ur nyhetskonsumtionssynpunkt är denna 
grupp extra intressant. I den här åldern har man precis lämnat ungdomen bakom sig i be-
märkelsen att man ofta har hunnit flytta hemifrån, antingen till eget hushåll, till ett student-
boende eller till en sambo. Detta betyder att man inte längre kan falla tillbaka på den platt-
form för vardagstillvaron som föräldrahemmet erbjudit under uppväxtåren (jfr Antunovic 
2016). Som nybliven vuxen är man tvungen att upprätta och förvalta egna relationer till 
samhället i alla de roller som man har som medborgare, konsument, väljare, skattebetalare, 
vårdtagare, och så vidare (jfr Campbell 1969; Cobb 1986; Faber et al 1979; Vincent & Basil 
1997). Detta innebär i sin tur att man själv är ansvarig för att bilda sig en uppfattning om 
hur samhället ser ut och vad som pågår i världen, och för att skaffa sig den information 
man behöver för att kunna fungera som samhällsmedlem (jfr Henke 1985; Rubin 1985). 
Men eftersom de traditionella användningsrutinerna aldrig har varit ett egentligt alternativ 
för dagens unga vuxna när det gäller nyhetskonsumtion måste de själva upprätta en kon-
taktyta gentemot mediernas nyhetsrapportering. De måste själva välja vilka nyhetskällor 
som de skall vända sig till och vilka former som nyhetsanvändningen skall gjutas in i.  
     Guppen unga vuxna nyhetskonsumenter torde således vara särskilt relevant att studera 
mot bakgrund av det syfte som denna studie har (jfr även Diddi & LaRose 2006). 
 
 
8.3  Forskningsfrågorna 
 
 
I den empiriska analysen studeras problemet med avstamp i tre olika infallsvinklar: nyhets-
strategier, nyhetsreception och nyhetskällor. Dessa infallsvinklar har valts mot bakgrund av 
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den strukturmodell för nyhetsvanor som presenterades och diskuterades i föregående kapi-
tel. Då syftet med studien inte är att förklara det förhållningssätt till nyhetskonsumtion som 
finns generellt bland unga vuxna idag, används inte modellen som en förklaringsmodell. I 
stället har jag använt den som ett redskap för att lokalisera ett antal ingångar i problemati-
ken som ter sig särskilt relevanta för närmare studium i avsikt att skaffa underlag för för-
djupad kunskap om villkoren för nyhetskonsumtion bland unga vuxna. 
     Nedan redovisas de forskningsfrågor som styrt den empiriska delen av studien inom 
varje sådan infallsvinkel. 
 
 
Nyhetsstrategier 
  
Huvudfråga: Vilka olika strategier för bevakning av mediernas nyhetsrapportering förekommer bland 
respondenterna?  
      
Den grundläggande utgångspunkten för undersökningen är försvagningen av de medieva-
nor som tidigare kontextualiserade den svenska publikens nyhetskonsumtion. Det är såle-
des angeläget att studera vilka rutiner för nyhetskonsumtion som ersatt de gamla vane-
mönstren och hur dessa rutiner tas i bruk för att tillförsäkra nyhetspubliken fortlöpande 
tillgång till aktuell omvärldsinformation. Med begreppet nyhetsstrategi avses inte bara det 
rutinmässiga användningsmönster som är utmärkande för den enskilda nyhetskonsumen-
ten och som omfattar komponenter som grad av vanemässighet, användningsfrekvens och 
orienteringen mot vissa typer av nyhetskällor, utan även en mental aspekt som omfattar de 
medvetna avsikter hos användaren som utgör den direkta bakgrunden till ett specifikt an-
vändningsmönster. Nyhetsstrategin handlar således inte bara om det yttre användningsbe-
teendet utan också om de föreställningar som mediekonsumenten själv hyser beträffande 
anledningen till detta32.  
 
 
Nyhetsreception 
 
Huvudfråga: Vilka nyheter tar respondenterna del av, vilka användarvärden och utbyten förknippar 
respondenterna med dessa nyheter och hur är dessa värden och utbyten relaterade till nyhetsstrategier-
na? 
     Nyhetsreception syftar här på respondenternas val att ta faktisk del av vissa nyheter i en 
viss situation. I detta sammanhang belyses även bakgrunden till detta val och hur denna 
bakgrund är kopplad till den övergripande nyhetsstrategin. Med bakgrund avses här de 
användarvärden som den faktiska receptionen av nyheter har för respondenterna och som 
utgör anledning till att nyheten väljs ut för konsumtion. Med utgångspunkt i den modell 
som presenterades i kapitel 7 skulle dessa värden egentligen sorteras under de individfak-
torer som formar individens nyhetsvanor. De utgör också en del av de förutsättningar som 
krävs för att ett användarbeteende skall anta återkommande och automatiska former 
(LaRose 2010). I denna studie har emellertid de subjektivt upplevda värdena med nyhets-
användning i stället relaterats till den faktiska exponeringen för och konsumtionen av ny-
heter, det vill säga nyhetsreceptionen. Anledningen är att en intervjuundersökning av den 
typ jag genomfört inte kan göra anspråk på att avtäcka de underliggande sociala och psyko-
logiska behov, som många användarvärden härrör ur och som utgör en av de individfak-
torer som påverkar en individs medievanor. Däremot är det fullt möjligt att fastställa vad 

                                                
32 Detta skall inte förväxlas med de avsikter och målsättningar som en medieanvändare knyter till användningen av ett visst 
medium eller ett viss medieinnehåll i sig; i det fallet rör det sig i stället om de användarvärden som tillskrivs nyhetsanvänd-
ning och som får betydelse för hur strategierna utformas. 
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medieanvändaren själv anser vara värdet med att ta del av en viss nyhet. Denna bedömning 
är emellertid något som är mer knutet till den faktiska användningskontexten än till forme-
randet av medievanor. 
     Då denna studie gäller nyhetsförmedling kommer olika kunskapsutbyten att stå i cent-
rum, men även andra utbyten av nyhetskonsumtion inkluderas i analysen. Eftersom publi-
kens värderingar av de egenskaper som tillskrivs ett medium har betydelse för både kun-
skapsutbytet och andra användarvärden (Palmgreen & Rayburn 1985; Swanson 1987; 
Swanson & Babrow 1989) belyses även respondenternas utvärdering av den svenska ny-
hetsförmedlingen i anslutning till detta. 
 
 
Nyhetskällor 
 
Huvudfråga: Vilka medierepertoarer för nyhetssyfte förekommer bland respondenterna och vilka ur-
valskriterier har betydelse för respondenternas val av nyhetskällor?  
     Tidigare var medievanorna, både generellt och beträffande nyhetskonsumtion, tätt 
knutna till en specifik uppsättning medier som regelmässigt togs i bruk för mediekonsum-
tion. När nyhetsvanorna försvagas eller förändras, som nu är fallet, reser detta frågan om 
hur nyhetskonsumenternas nyhetsrepertoarer och de urvalskriterier som tas i bruk vid valet 
av nyhetskällor påverkas av detta. Med begreppet nyhetskällor avses här de medier som den 
enskilde nyhetskonsumenten använder sig av för att hålla sig orienterad om nyhetsrappor-
teringen och om aktuella händelser i omvärlden och som således utgör det sista ledet i för-
medlingen av nyheter till publiken. 
 
 
8.4  Undersökningens material  
 
 
Det empiriska underlaget för analyserna samlades in med hjälp av semistrukturerade kvali-
tativa samtalsintervjuer med tio svenska universitetsstuderande i åldersintervallet 21-25 år. 
Intervjuerna genomfördes enskilt med varje respondent under november och december 
2015. De spelades in på band efter medgivande av respondenterna och transkriberades där-
efter. I resultatredovisningen har respondenternas namn bytts ut och sådana personuppgif-
ter som kan röja deras identitet har anonymiserats.  
 
 
Urval 
 
Ett sådant strategiskt urval som använts här, bestående av respondenter med relativt likar-
tad bakgrund i förhållande till undersökningens frågeställning, kan inte göra anspråk på att 
vara representativt för samtliga unga vuxna i åldern 20-25 år. Det kan inte heller göra an-
språk på att kunna fånga upp samtliga förhållningssätt till nyhetskonsumtion som finns i 
den unga mediepubliken.  
     Men ett sådant urval lämpar sig väl för det som undersökningen syftar till: Att identifie-
ra olika typer av nyhetsstrategier och användarmotiv med relevans för unga nyhetskonsu-
menter. Studeranden vid högre utbildningar kan antas vara särskilt motiverade att hålla sig 
orienterade om samhället, de har vana vid att arbeta med både traditionell och digital me-
dieteknologi, deras analytiska skolning gör dem till lämpliga personer att intervjua när det 
gäller frågor som kräver ett visst mått av introspektion och de har träning i att verbalisera 
resultatet av sina reflektioner. 
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Att urvalet är begränsat till universitetsstuderande medför att vissa villkor för både medie-
användning och vardag kommer att prägla dessa respondenter på ett annat sätt än vad som 
är fallet beträffande andra unga vuxna nyhetskonsumenter. Studerande bor ofta temporärt 
på studieorten, vilket skapar speciella förutsättningar för deras lokala förankring. De bor i 
många fall i särskilda studentbostäder, vilket ofta medför korridorboende med särskilda 
sociala umgängesformer. Den kontext som studiemiljön innebär kan i vissa fall ställa sär-
skilda krav på omvärldsorientering, både av studiemässiga och sociala skäl, vilket kan på-
verka nyhetskonsumtionen. I analysen har jag därför tagit särskild hänsyn till dessa om-
ständigheter i de fall jag har ansett att de har betydelse för resultatet.   
     Urvalet omfattar tio respondenter, vilket kan anses vara i underkant – även om syftet 
inte är att göra en kartläggning av populationen eller ens att söka fånga in så många som 
möjligt av alla de attityder som cirkulerar i alla grupper i den unga publiken. Inledningsvis 
var det min avsikt att intervjua fler personer, men det visade sig vara oväntat svårt att hitta 
studenter som var villiga att medverka i studien. 
     Detta föranleder frågan om de studerande som accepterat att delta avviker från genom-
snittsstudenten på ett sätt som påverkar undersökningens utfall. Det som i så fall ligger 
närmast till hands är att de studenter som valt att delta är särskilt nyhetsintresserade och 
motiverade att följa nyhetsrapporteringen och av den anledningen blivit tilltalade av stu-
diens syfte. Om så är fallet behöver detta inte utgöra ett problem eftersom det kan bidra till 
att tydliggöra det som studien syftar till att belysa. 
     Att antalet respondenter är begränsat till tio behöver inte heller vara ett avgörande pro-
blem. McCracken (1988) har framhållit tre typer av egenskaper som ett strategiskt urval bör 
svara mot. Respondenterna skall inte ha någon på förhand existerande personlig relation 
med den som intervjuar, detta för att i största möjliga mån undvika att respondenternas 
yttranden kan ges ytterligare betydelser och tolkningar inom den kunskapskontext som 
alltid finns med i en sådan relation. Respondenterna skall inte heller ha specialkunskaper 
inom det område som utforskas, eftersom detta kan innebära att deras uppfattningar på ett 
systematiskt sätt avviker från ”vanliga” människors synsätt. Respondenterna skall inte ut-
göra en alltför stor grupp, eftersom undersökaren då riskerar att lägga ned onödigt mycket 
tid på datainsamling utan att för den sakens skull få ut något av det. 
     Frågan är givetvis hur många respondenter det krävs för att onödigt arbete skall undvi-
kas samtidigt som underlaget ändå räcker för en meningsfull analys. Om undersökningen 
antingen spänner över ett brett register av infallsvinklar eller om frågeställningen kräver 
jämförelser mellan flera olika grupper tarvas som regel ett större urval (Warren 2002; 
Morse 2004). Om undersökningens problemområde är väl avgränsat och avsikten inte är 
att jämföra olika grupper med varandra kan det räcka med ett mindre antal respondenter – 
då blir det i stället aktuellt att inrikta sig på att uppnå teoretisk mättnad, det vill säga att 
bygga på datamaterialet med ytterligare respondenter tills intervjuerna inte längre genererar 
ny information. Metodstudier har visat att teoretisk mättnad kan inträffa så tidigt som efter 
tolv genomförda djupintervjuer (Guest et al 2006). Detta förutsätter emellertid att under-
sökningens fokus främjas av ett relativt homogent urval vad gäller de egenskaper som är 
relevanta. 
     Den undersökning som jag har genomfört motsvarar i hög grad de kriterier som ställts 
upp för kvalitativa intervjuundersökningar med få respondenter: Mina frågeställningar är 
väl avgränsade med ett koncentrerat fokus på ett litet antal besläktade teman, jag är intres-
serad av att belysa en specifik typ av nyhetskonsumenter som sammantaget utgör en rela-
tivt homogen grupp, jag har ingen relation med de studenter jag intervjuat utan har rekryte-
rat dem via kontakter och respondenterna kan inte sägas utgöra experter inom området 
nyhetsjournalistik, även om det ligger nära till hands för dem att både kunna hysa och arti-
kulera åsikter kring det undersökningen gäller.  
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Presentation av respondenterna 
 
Samtliga respondenter var eller hade alldeles nyligen varit studerande vid i huvudsak sam-
hällsvetenskapliga utbildningsprogram vid två större och ett mindre universitet i Sverige vid 
intervjuernas genomförande. De kommer från Syd- eller Mellansverige, och deras upp-
växtmiljö varierar mellan storstadsförorter, mellanstora städer, mindre orter och ren lands-
bygd. Två respondenter har föräldrar som båda är födda utanför Sverige; en av dessa res-
pondenter är född och tillbringade sin uppväxt i ett land i Sydeuropa innan hon flyttade till 
Sverige med familjen när hon var 13 år.  
 
Nedan följer en kortfattad presentation av de tio respondenterna, som även inkluderar en 
kortfattad beskrivning av mediemiljön i uppväxthemmet.  
 
Max:  
Man, 23 år, uppvuxen i en storstadsförort. Läser samhällsvetarprogrammet vid ett av lan-
dets större universitet. Använt internet sedan tioårsåldern. I uppväxthemmet användes pre-
numererad storstadsmorgontidning och TV dagligen; radiolyssnande och kvällstidningsläs-
ning förekom inte.  
 
Linn: 
Kvinna, 21 år, uppvuxen på en mindre ort. Läser samhällsvetenskapliga ämnen vid ett av 
landets större universitet. I uppväxthemmet användes prenumererad lokal morgontidning 
och TV. Digitala medier fanns med på ett relativt tidigt stadium i respondentens uppväxt. 
 
Markus:  
Man, 22 år, uppvuxen i en mellanstor stad. Läser en masterutbildning inom beteendeveten-
skap vid ett av landets större universitet. I uppväxthemmet fanns TV och den lokala mor-
gontidningen (prenumererad). Inga kvällstidningar. 
 
Linus: 
Man, 24 år, uppvuxen på en liten ort. Avslutat en kvalificerad yrkesutbildning i naturbruk 
vid ett av landets större universitet. Huvudsaklig mediemiljö i uppväxthemmet: Prenumere-
rad regionaltidning och satellit-TV; radio användes som bakgrundsljud eller vid bilkörning. 
 
Mariana: 
Kvinna, 23 år, uppvuxen i land i Sydeuropa, bott på en mindre ort i Sverige sedan familjen 
flyttade till Sverige för tio år sedan. Läser en teknikutbildning vid ett av landets större uni-
versitet. Mediemiljö under uppväxten: I hemmet i födelselandet fanns prenumererad mor-
gontidning och TV, som dock inte användes för nyhetskonsumtion. Ingen radio. Efter flyt-
ten till Sverige fanns inledningsvis inga nyhetsmedier på grund av språksvårigheter, därefter 
kvällstidningar. TV användes inte för nyhetssyften. 
 
Mattias: 
Man, 23 år, uppvuxen i storstadsförort. Läser en samhällsvetenskaplig utbildning vid ett av 
landets större universitet. Mediemiljö under uppväxten: Nyhetstittande på TV varje kväll 
med familjen, prenumererad storstadsmorgontidning; ingen radio för nyhetssyfte, inga 
kvällstidningar.  
 
Ludvig: 
Man, 22 år, uppvuxen på en mindre ort. Läser en samhällsvetenskaplig utbildning vid ett 
av landets större universitet. Mediemiljö under uppväxten: Prenumererad lokal morgontid-
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ning och tillgång till storstadsmorgontidning; ingen regelbunden nyhetskonsumtion via TV; 
radio i underhållningssyfte och som bakgrundsmusik. 
 
Lisa:  
Kvinna 25 år, uppvuxen på en liten ort. Läser en samhällsvetenskaplig utbildning vid ett av 
landets större universitet. Mediemiljö i uppväxthemmet: Dagligt nyhetstittande på TV, pre-
numererad regional morgontidning, radio som bakgrundsljud. Inga kvällstidningar. 
 
Mia: 
Kvinna, 25 år, uppvuxen på landsbygden. Studerar samhällsvetenskap vid ett mindre uni-
versitet. Mediemiljö i hemmet: Prenumererad regional morgontidning och lokal fådagars-
tidning, regelbunden konsumtion av nyheter på public service-TV, radio mest vid bilkör-
ning; inga kvällstidningar på regelbunden basis. 
 
Linnéa: 
Kvinna, 22 år, uppvuxen i en mellanstor stad. Båda föräldrarna är födda utomlands, men 
kom till Sverige redan som barn. Läser en samhällsvetenskaplig utbildning vid ett mindre 
universitet. Mediemiljö i uppväxthemmet: Respondenten hade tillgång till lokal morgon-
tidning men tog inte del av den regelbundet. Tittande på nyhetsprogram på TV, inklusive 
nyhetskanaler på föräldrarnas modersmål; kvällstidningar och radiopoddar vid enstaka 
tillfällen. 
 
 
8.5  Datainsamling och analys 
 
 
Författaren genomförde själv samtliga intervjuer. Merparten av dem tog mellan en och en 
och en halv timme i anspråk. Svarspersonerna fick själva välja intervjuplats, under förut-
sättning att den medgav ljudinspelning utan alltför mycket störningar.  
     Som stöd vid genomförandet av intervjuerna användes en guide som omfattade ett antal 
teman i anslutning till forskningsfrågorna. Under varje tema sorterades ett antal frågor och 
ingångar för samtal som hade som syfte att täcka in samtliga relevanta aspekter av temat. 
Under intervjuerna introducerades dessa kontinuerligt i samtalet med respondenterna, som 
fick utveckla dem fritt. Respondenternas utsagor fördjupades med uppföljande frågor och, 
vid behov, framställde intervjuaren begäran om förtydligande.  
Under intervjuernas genomförande gjordes ansträngningar att upprätthålla begreppsliga 
distinktioner mellan det traditionella nyhetsbegreppet, aktuell omvärldsinformation om 
sådant av betydelse för respondenten och underlaget för generell kunskapsbildning. En an-
ledning till detta var att undvika att respondenterna filtrerade sina utsagor genom en fö-
reställning om vad en nyhet innebär som inte korresponderar med deras egen syn på viktig 
omvärldsinformation. I så fall hade intervjuerna förfelat sitt syfte eftersom det inte hade 
varit möjligt att ringa in respondenternas nyhetskonsumtion på avsett sätt. En annan an-
ledning var ambitionen att uppmuntra respondenterna att förhålla sig så förutsättningslöst 
som möjligt till det traditionella nyhetsbegreppet.  
     Under genomförandet av intervjuerna var ambitionen att skapa utrymme för responden-
terna att tala om de teman som skulle utforskas så förutsättningslöst som möjligt. De flesta 
av respondenterna var jämförelsevis verbala och hade inga problem med att tala fritt och 
otvunget kring de tematiska områden som skulle belysas. Uppstod osäkerhet hos intervjua-
ren beträffande förståelsen av det som respondenten sagt kontrollerades detta omgående 
med klargörande frågor. Därutöver summerade intervjuaren löpande de viktigaste utsa-
gorna och bad respondenten bekräfta att inga missförstånd uppstått. 
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Intervjuerna gick till på så vis att respondenterna inledningsvis ombads berätta lite om sig 
själva och sin bakgrund; därefter fick de först redogöra för mediemiljön i sitt uppväxthem 
och sedan för mediemiljön i sin nuvarande bostad. Med utgångspunkt i den nuvarande 
mediemiljön följde så frågor om respondentens generella medieanvändningsvanor som 
underlag för en bild av respondenten som mediekonsument och kontexten för nyhetskon-
sumtionen, följt av mer ingående belysning av de tematiska områden som utgjorde den 
analytiskt väsentliga delen av intervjuerna. Den kronologiska ordningen av dessa teman 
berodde delvis på hur samtalet med respondenten utvecklade sig. Följande tematiska om-
råden behandlades emellertid i samtliga intervjuer: 
 
• Respondentens informationsvägar och källor för att få aktuell omvärldsinformation (in-

tervjuaren betonade att det handlar om sådan information som respondenten själv upp-
fattar som viktig för sin omvärldsorientering). 

• Respondentens rutiner vid användning av dessa informationsvägar och källor. 
• Respondentens utvärdering av dessa informationsvägar.  
• Respondentens nyhetsurval och anledningen till detta. 
• Respondentens användning av och syn på sociala medier i nyhets- och informationssyfte. 
• Utvärdering av olika medier, plattformar och tekniker som informations- och nyhetskäl-

la. 
• Vikten och betydelsen av att hålla sig informerad om omvärlden. 
• Det traditionella nyhetsbegreppet och dagens nyhetsjournalistik  
• Villkoren för medie- och nyhetsanvändning i framtiden. 
 
Intervjuerna avrundades med en förfrågan om det fanns något av relevans som inte kommit 
upp under intervjun men som respondenten gärna ville framföra. 
     Intervjuerna transkriberades ordagrant i sin helhet beträffande de delar som hade rele-
vans för analysen. Förekom verbala men icke-språkliga uttryck under intervjun (till exem-
pel ironiskt tonfall, skratt, uttryck för osäkerhet som ”ääääh”) noterades detta i anslutning 
till det aktuella yttrandet om det bedömdes ha betydelse för hur yttrandet skulle tolkas.  
     Analysen genomfördes med utgångspunkt i de teman som svarar mot de forskningsfrå-
gor som redovisats ovan. Det transkriberade materialet inventerades för varje tema och de 
element i intervjuerna som framstod som väsentliga noterades för varje respondent för fort-
satt bearbetning i syfte att identifiera grundläggande kategorier. Belysande exempel i inter-
vjuerna markerades för att kunna användas som illustrerande exempel i framställningen. 
Citaten har inte valts efter hur representativa de är i förhållande till samtliga respondenter 
utan för dess pregnans i förhållande till det som skall exemplifieras.  
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Kapitel 9 
Nyhetsstrategierna

 
 
 

et generella användningsmönster, som före 1990-talet utmärkte nyhetspubliken, inbe-
grep återkommande och rutinmässig läsning (oftas på morgonen) av den lokala mor-

gontidningens nyhetsmaterial och regelbunden konsumtion av något av de nyhetsmagasin 
som de svenska TV-kanalerna erbjudit sin publik kvällstid; dessa nyhetsrutiner kunde också 
i vissa fall kompletteras med läsning av någon av de stora rikstäckande dagstidningarna och 
nyhetssändningar i public service-radion eller någon av de kommersiella radiokanalerna 
(Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013, Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017; Weibull och 
Wadbring 2014).  
     Den huvudsakliga nyhetsstrategi som detta innebär, det vill säga de inslag i användar-
mönstret som gäller det vanemässiga användarbeteendet beträffande en viss typ av nyhets-
källor med en viss, återkommande frekvens, återkommer inte bland undersökningens res-
pondenter. Den tidigare vanan att regelbundet på morgonen ta del av den lokala dagstid-
ningen, oftast i prenumererad form, förekommer inte som strategi bland någon av respon-
denterna, inte heller att regelmässigt ta del av TV:s nyhetsmagasin kvällstid − som regel 
närmar de sig nyhetsutbudet efter andra principer. 
     Intervjuerna med de tio respondenterna präglas till viss del av att respondenterna inte 
gör en lika klar distinktion mellan olika medietyper som hittills varit fallet i den svenska 
mediekulturen. Synen på nyhetsgenren som innehållskategori är dessutom inte alltid klart 
avgränsad från övrigt faktainnehåll i medierna. Detta gör uppgiften att identifiera olika sätt 
att använda medierna för nyhetssyfte lite vansklig. Det går dock att urskilja två huvudsak-
liga grundstrategier bland respondenterna när det gäller att hålla sig orienterad om omvärl-
den:  
 

1. Nyhetsbevakarna: Nyhetsbevakarna använder regelbundet en viss uppsättning ny-
hetskällor för att aktivt bevaka den typ av omvärldsinformation som kan betecknas som 
nyheter, det vill säga löpande information om dagsaktuella händelser i omvärlden. De 
kan komplettera detta med sociala medier som ett sätt att ”hålla koll” på det som hän-
der, men deras nyhetsrutiner tillförsäkrar dem kännedom om de senaste nyhetshändel-
serna oberoende av de sociala medierna. 

 
2. Nyhetspragmatikerna: Nyhetspragmatikerna avstår från att bevaka omvärlden genom 
en rutiniserad användning av specifika nyhetsmedier; i stället utgår de från att de nås av 
viktig omvärldsinformation ändå via sociala medier, framför allt Facebook. Vid behov 
aktiverar de sig för att få mer information om något speciellt har hänt – då går de vidare 
till de etablerade nyhetskällorna. 

 
Bland respondenterna finns också en grupp som använder sig av en kombination av dessa 
två grundstrategier, och som därmed kan sägas använda sig av en tredje typ av nyhetsstra-
tegi:  
 

3. De kluvna: De kluvna använder sig i betydande utsträckning av både sociala medier 
och renodlade nyhetsmedier för sin primära nyhetsbevakning, men de intar en vack-
lande hållning när det gäller den relativa betydelsen av dessa två huvudsakliga informa-
tionsvägar i förhållande till varandra. Dessa respondenter använder sociala medier i 

D 
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stor utsträckning, men till skillnad från pragmatikerna är de inte helt beroende av dem 
för sin nyhetsförsörjning. 

     
Det som skiljer dessa strategier åt handlar främst om den vikt och betydelse som sociala 
medier har i förhållande till de traditionella nyhetsförmedlarna. Utövarna av samtliga stra-
tegier använder sig av de etablerade nyhetsföretagen, men den ställning som dessa har 
gentemot de sociala medierna kan variera mellan att vara överordnad, jämställd och un-
derordnad, åtminstone när det gäller att bevaka det som händer i världen utanför använda-
rens egen erfarenhetshorisont. Varje huvudstrategi rymmer därutöver ett antal variationer; 
gemensamt för nästan alla respondenter är dock att de prioriterar de traditionella nyhets-
förmedlarna vid uppföljande informationssökning. 
     Intervjuerna med respondenterna genomfördes under november och december 2015, det 
vill säga en kort tid efter terroristattackerna i Paris den 13 november samma år. Eftersom 
denna händelse kan betraktas som en mycket stor och dramatisk nyhetshändelse och ef-
tersom den inträffade så nära inpå intervjutillfällena användes den under intervjuerna som 
ett konkret exempel på hur respondenternas informationssökningsrutiner kan se ut i en si-
tuation med akut behov av mer nyhetsinformation. 
 
 
9.1  Nyhetsbevakarna 
 
 
Linus, Lisa och Ludvig bevakar det traditionella nyhetsutbudet dagligen genom fasta an-
vändningsrutiner och en bestämd uppsättning nyhetskällor. 
      
Linus har som återkommande rutin att titta igenom online-versionerna av ett par dagstid-
ningar för en översiktlig kontroll av om det hänt något. Han tittar dagligen i någon av 
kvällstidningarna och i den regionala morgontidning som fanns i hans föräldrahem under 
uppväxten, men han anser att det inte finns så mycket information där.  

 
Det är mer för att kolla om något har hänt. Är det något jag är in-
tresserad av så söker jag vidare på andra sidor. 

Linus 
 
Då kan han skaffa mer information om det som har hänt genom att titta på Flashback eller 
Reddit, eller googla fram länkar till andra nyhetskällor. Han har inga favoritlänkar som han 
prioriterar vid googlesökningen, utan han väljer i första hand de länkar som han är bekant 
med sedan tidigare och som han anser vara trovärdiga.  
     Han är också inne på de sociala medierna en hel del och menar att han i princip får reda 
på allt som händer direkt på Facebook. Han tycker dock att det mesta som kommer genom 
flödet på Facebook inte intresserar honom: 
 

[Det är] mest skvallergrejer med upphov i Nyheter24 eller en debatt-
artikel om något. 

Linus 
 
Han är ofta inne på både Reddit och Flashback och kan ibland få tips om nyheter där, men 
han menar att det är i online-tidningarna, framför allt kvällstidningarna, han får reda på de 
viktiga nyhetshändelserna. Twitter använder han inte så ofta, kanske några gånger i veckan. 
Han tycker att det är jobbigt att använda Twitter för att hålla sig uppdaterad om omvärlds-
händelser eftersom det kommer så många inlägg att det blir besvärligt att hantera och ef-
tersom det mesta ändå inte är av intresse för honom. 
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Terroristattackerna i Paris fick han först kännedom om på Aftonbladet online, men han 
tyckte att det var svårt att få grepp om vad som egentligen hade hänt. När han fick en noti-
fikation på mobilen om en extrasändning på radion med anledning av det inträffade tog 
han del av den för att få mer information om händelsen. 
     Linus vill vara någorlunda uppdaterad om de stora händelserna i omvärlden för att inte 
känna sig utestängd från det som händer omkring honom. Han vill inte heller framstå som 
okunnig beträffande sådant som han förväntas känna till för att kunna delta i diskussioner. 
Dessutom vill han också hålla ett öga på utvecklingen inom ekonomi och naturvetenskap:  
 

 …  om någon kommit på något nytt och häftigt, en teknikgrej  kan-
ske. 

Linus 
 

Linus kan ibland sväva lite på målet när det gäller exakt vilka nyhetskällor eller plattformar 
han använder och han gör inte heller någon självklar distinktion mellan det rena nyhetsstof-
fet och annan information. Uppföljning av nyhetshändelser som han fått kännedom om via 
någon av de online-tidningar som han dagligen tittar igenom tenderar att likställas med de 
informationssökningar som han kan göra för andra ändamål, till exempel på Reddit i sam-
band med brottsfall eller på Facebook i samband med frågor som rör hans personliga 
vänkrets. 
     
Lisa kan också betecknas som nyhetsbevakare, men hon använder en annan variant av 
denna bevakningsstrategi för att hålla sig informerad om det som händer i omvärlden. Hon 
sköter sin huvudsakliga nyhetsförsörjning med hjälp av ett stort antal nyhetsappar i mobi-
len, appar som ger access till flera olika typer av stora nyhetsföretag, både dagspress och 
etermedier. Hon tittar igenom apparna åtminstone tre-fyra gånger dagligen, ofta mer: 
 

Så fort jag har tråkigt tar jag upp dom. Det är min andra Facebook; 
jag kollar Facebook, jag kollar nyheterna – det gör jag nästan i ett.  

   Lisa 
 

Av de tolv nyhetsappar hon har i sin mobil använder hon regelmässigt tre flera gånger om 
dagen för att hålla sig orienterad om det som hänt: Den regionala morgontidning som be-
vakar hennes närområde, Dagens Nyheter som hon tycker har de bästa nyheterna på riksnivå 
och BBC för att få täckning av det som händer utrikes. Händer det något akut som hon vill 
följa upp är det i första hand dessa nyhetskällor hon vänder sig till. De övriga nyhetsappar-
na, bland annat Svenska Dagbladet, Washington Post, New York Times och Al Jazira, använder 
hon kanske någon gång om dagen (utom Svenska Dagbladet vars app hon betecknar som 
”lite knölig”). 
     Lisa är medveten om att apparna inte ger henne tillgång till den fulla online-versionen 
av tidningsartiklarna utan bara redovisar nyheterna i sammandrag. Hon ser emellertid inte 
detta som ett problem eftersom hon föredrar att snabbt kunna bläddra mellan olika ämnen 
för att få en överblick över innehållet; om det är något i artikeln hon vill få mer information 
om händer det att hon kan använda de länkar som ligger i artikeltexterna. Vill hon sätta sig 
in i ett större ämne ordentligt går hon sällan vidare till andra nyhetsföretag för mer informa-
tion, utan använder sig hellre av fördjupande dokumentärer, som hon kommer åt via Net-
flix eller SVT Play, eftersom hon tycker att de formaten är lättare att ta till sig än en lång 
tidningsartikel:  

 
En kopp te och sätter mig framför en dokumentär om scientologi på 
tre timmar… Såna dokumentärer, vad hände med Watergate-skan-
dalen, vad säger forskarna om hur det ligger till med miljön idag, 
såna dokumentärer, hur är det att vara barnsoldat, såna saker kan 
jag verkligen grotta ner mig i för en kväll. Det tycker jag är jättekul. 
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Lisa 
 
Ibland tittar hon på nyheterna och olika typer av faktaprogram på TV också, men det sker 
som regel bara när hon är på besök i föräldrahemmet. Detta händer å andra sidan relativt 
ofta. 
     Hon är ofta inne på Facebook under dagens lopp för att kontrollera sitt flöde. Där bru-
kar hon också titta igenom nyhetssidorna för BBC och SVT, för att se om det är något som 
har hänt, eller leta efter klipp från The Daily Show och Last Week Tonight: 
 

Där [i The Daily Show och Last Week Tonight] lär man sig väldigt 
mycket om vad som händer i USA politiskt. […] Man får väldigt 
snabbt reda på vad som har hänt, vem har sagt vad, vad hände där, 
snabba klipp. Sen är det underhållande också. Det är ju en del man 
ska orka ta in, det måste vara intressant på nåt sätt. Och det är dom 
ju på olika sätt. Men dom kan jag titta på för nöjes skull, och så får 
jag också ett grepp om vad som har hänt. 

Lisa 
 
I övrigt tycker hon inte att inläggen från vännerna på Facebook ger henne så mycket vad 
gäller omvärldsinformation. Undantaget är inlägg från ett par vänner i Mellanöstern, som 
förser henne med nyhetsinformation om just den delen av världen. 
     För mer specialinriktad information följer Lisa ett par hemsidor som är relaterade till 
några av de samhällsfrågor som hon är extra engagerad i eftersom hon tycker att det är 
viktigt att ta del även av sådant som inte nämns så mycket i de stora medierna.  
     Lisa kombinerar bredd med selektiv fördjupning. Hon har byggt upp en daglig rutin som 
består av en mycket bred nyhetsbevakning med hjälp av kort, översiktlig nyhetsinformation 
från olika håll om de senaste händelserna. Hennes bevakning av nyhetshändelserna med 
hjälp av denna rutin är relativt grund, men å andra sidan täcker hon in många olika bevak-
ningsområden och tar del av nyheter från flera skilda typer av nyhetsföretag. Hennes an-
vändning av Facebook är inte inriktad på att fånga upp tips om nyhetshändelser via vän-
nernas inlägg eller delningar utan fungerar nyhetsmässigt endast som ett sätt att skaffa sig 
tillgång till nyhetsförmedlingen från en del av de nyhetsföretag som hon kontinuerligt be-
vakar. Detta betyder emellertid inte att Lisa inte skaffar sig fördjupade kunskaper om sam-
hällsfrågor och omvärld, men hon gör detta relativt frikopplat från den dagliga nyhetsrap-
porteringen. Hon väljer aktivt vilka områden hon vill få mer kunskap om och insikt i och 
använder sig då av mer specialiserade kunskapskällor. 
      
Ludvig, som också har en återkommande bevakningsrutin, använder sig av en annan strate-
givariant som utgör raka motsatsen till Lisas: Han förlitar sig nästan enbart på den nyhets-
rapportering som förmedlas via Dagens Eko-sändningen kl 7 på morgonen i P1. Detta är för 
honom den viktigaste nyhetskällan. Vill han ha akut information om en nyhetshändelse 
vänder han sig till Dagens Nyheter online, eller går kanske in på Sveriges Radios webbplats. 
Detta händer emellertid inte så ofta, kanske någon gång i månaden i samband med mer 
extraordinära händelser då han inte vill vänta till nästa morgons Eko-sändning. Facebook 
använder han dagligen, men betraktar inte plattformen som en nyhetskälla.  
     Det händer att han tittar på TV-nyheter och andra aktualitetsprogram hemma hos goda 
vänner, men han anser att TV:s nyhetsblock har alltför många ointressanta inslag eftersom 
de saknar samhällsrelevans och långsiktig betydelse. Han prenumererar på the Economist för 
mer fördjupad information, men läser inte någon annan papperstidning utom någon en-
staka gång då han kan titta i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet på biblioteket. Händel-
serna i Paris fick han inte reda på genom sin egen nyhetsbevakning, utan han fick känne-
dom om det som hänt när han var hemma hos en god vän som fick en nyhetsnotifikation 
från Dagens Nyheter i sin mobil.  



 

 92 

Ludvig skiljer ut sig från de övriga nyhetsbevakarna, och även från de övriga responden-
terna. Han har begränsat sin kontinuerliga kontakt med nyhetsvärlden till en väletablerad 
nyhetsplats med relativt översiktlig information. Han är den respondent vars strategi uppvi-
sar de största likheterna med de nyhetsvanor som dominerade den predigitala nyhetskon-
sumtionen: En eller ett par fasta medier som används dagligen vid samma tidpunkt. Ludvig 
bygger ut sitt underlag för omvärldsorientering med ytterligare en annan traditionell ny-
hetskälla: En prenumererad internationell veckoutgiven aktualitetstidskrift med hög pres-
tigeladdning. 
 
De nyhetsstrategier som nyhetsbevakarna Linus, Lisa och Ludvig använder sig av utgörs av 
en daglig bevakning av händelserna i omvärlden med hjälp av nyhetsförmedlingen från ett 
visst antal nyhetsföretag som de själva valt ut. De medier som mest genomgående ingår i 
denna dagligen använda repertoar är stora riksspridda morgontidningar och public service-
etermedier – medier som traditionellt haft en stark ställning både i det svenska samhället 
och i den svenska publiken och som av hävd betraktas som seriösa och trovärdiga nyhets-
medier (Elliot 1997). De sociala medierna spelar en viss roll i nyhetsbevakningen men har 
inte så stor betydelse som källa till kunskap om det som är viktigt för dessa respondenter att 
veta. 
     Nyhetsbevakarna använder sig primärt av de traditionella nyhetskällorna för sin dagliga 
bevakning av omvärlden, även om de gör bruk av dessa källor i deras digitala form, men de 
avviker från de traditionella medievanorna genom att ta fler medier i sin tjänst än vad den 
predigitala publiken gjorde. (Undantaget här utgörs av traditionalisten och minimalisten 
Ludvig, som enbart använder sig av radionyheterna för sin dagliga uppdatering av nyhets-
händelserna.) På så vis får de access till fler ingångar i nyhetsförmedlingen, men å andra 
sidan utgörs underlaget av mer summarisk och översiktlig nyhetsinformation, utan de för-
djupningar som en tryckt morgontidning eller ett längre nyhetsmagasin i TV eller radio kan 
erbjuda. Den mer ingående information om omvärlden som de anser sig behöva skaffar de 
sig genom smala och specialiserade nyhets- och kunskapskällor. 
 
 
9.2  Nyhetspragmatikerna 
 
 
För nyhetspragmatikerna har de sociala medierna en betydelsefull roll för bevakningen av 
nyhetsflödet. Samtliga lutar sig primärt mot Facebook för kännedom om det som tillhör det 
traditionella nyhetsområdet, och i stor utsträckning nöjer man sig också med detta.  
     Mariana och Max tillhör dem som i hög grad litar till nyhetsflödet på Facebook för den 
dagliga bevakningen av nyhetsläget. 
 
Mariana bedriver huvudsakligen sin nyhetsbevakning med hjälp av Facebook, som hon 
besöker flera gånger dagligen. Ett par gånger i veckan tittar hon på TV-nyheterna på SVT 
Play. Är det något som dyker upp i Facebook-flödet som intresserar henne särskilt skaffar 
hon mer information om detta genom att googla fram länkar till etablerade nyhetsplatser, 
tidningar som hon betraktar som trovärdiga eller – om det gäller politiska nyheter – CNN 
eller BBC. Hon använder aldrig dagstidningar för en rutinmässig nyhetsbevakning utan 
hamnar bara där när hon söker efter något specifikt, vilket händer titt som tätt. Väl där kan 
hon läsa andra artiklar också och inte enbart den text som länken gäller.  
     Mariana är medveten om att nyheterna som kommer via Facebook-flödet och de länkar 
som kommer upp när hon gör en sökning på Google är en funktion av hennes och Fa-
cebook-vännernas tidigare aktiviteter. Hon ser det som både bra och dåligt. 
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Man får väl bara se det som man själv vill se, så man går miste om 
ganska mycket. 

Mariana 
 

Hon anser att man måste använda sig av både etablerade nyhetskällor och det sociala nät-
verket om man skall få en bra bild av det som händer. Vill hon skaffa sig ordentlig kunskap 
om stora och viktiga händelser, som terroristattackerna i Paris, skulle hon inte enbart an-
vända sig av de etablerade nyhetsföretagen som underlag: 
 

Exakt vad som hände, siffror om vilka som dog, vilka det var som 
gjorde det – då skulle jag lita på en tidning för att beskriva hän-
delsen. Men sen om man ska analysera händelsen skulle jag ta in 
åsikter från flera håll, från vänner, från folk som har varit där. Inte 
enbart från en tidning. 

Mariana 
 
Hon fick kännedom om terroristattackerna i Paris direkt via personliga kontakter och via 
Facebook-inlägg från vänner från Frankrike och sökte sedan efter mer information i ny-
hetsmedierna, men vilka specifika medier hon använde sig av minns hon inte.  
 
Max övervakar också dagsaktualiteterna via Facebook, men även till viss del via Instagram, 
Twitter och Youtube. Han anser att om det händer något som rör många människor, an-
tingen i Sverige eller ute i världen, dyker det med stor sannolikhet upp i något av de sociala 
medierna. På så vis är det svårt att missa de stora nyheterna om man bevakar det via Fa-
cebook, menar han. Han anser dock att det som dyker upp i Facebook-flödet ofta är av mer 
lättviktig karaktär och är medveten om att det krävs att någon av hans vänner vill diskutera 
eller dela en nyhet på Facebook för att han skall bli exponerad för den.  
     Max betecknar sig själv som en person som har dålig koll på nyhetsläget och ger inte 
uttryck för lika stort behov av att hålla sig orienterad om aktuella nyhetshändelser som de 
övriga respondenterna. Han är medveten om att hans sätt att bevaka omvärlden via Face-
book-flödet inte är heltäckande: 
 

Antagligen missar jag något, eller ganska mycket kan jag tänka mig, 
därför att jag läser ju inte tidningarna. Men jag får en massa nyheter 
[på Facebook], säkert femtio om dagen – inslag eller artiklar som 
folk redan har lagt upp. Men då är det ju inte att jag läser vartenda, 
alls. Så det är klart att jag går miste. 

Max 
 
Men han känner ingen direkt oro över att missa något viktigt och tror inte att han behöver 
kännas vid några mer allvarliga konsekvenser av att inte bevaka nyhetsflödet mer aktivt 
genom nyhetsmedierna – annat än att han kanske kan känna sig lite dum i en social situa-
tion om han inte kan tillföra samtalet något.  
     Max har avstått från att ha nyhetsnotifikationer i sin mobil: 
 

Jag tror att det blir för mycket för mig, att det ska plinga till varenda 
sekund det händer något. Man får reda på det ändå, faktiskt. Är det 
en stor grej så syns det på ett vis eller ett annat. Någon berättar det, 
det syns på Facebook, det syns på något annat ställe. 

 Max  
 
Dyker det upp en nyhet i de sociala medierna som han betraktar som tillräckligt stor och 
viktig kan han vid enstaka tillfällen gå vidare och söka ytterligare information på andra 
håll. Oftast blir det online-versionerna av Dagens Nyheter eller Aftonbladet, men inte alltid. 
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När han fick kännedom om terrordåden i Paris via sociala medier sökte han sig först till 
CNN för mer information eftersom han utgick från att det nyhetsföretaget hade bäst möj-
ligheter att kunna erbjuda direktrapportering om händelsen, men när detta inte fungerade 
gick han i stället vidare till Dagens Nyheter online.  
     Max har inte något mer framträdande intresse av att hålla sig à jour med nyhetsvärlden, 
men han är en flitig användare av internet som informationskälla i andra avseenden. Han 
är ute på nätet och söker information flera gånger om dagen. Under intervjun framstod 
gränsen mellan detta allmänna informationssökande och sökandet efter nyhetsinformation 
som relativt diffus.  
 
Både Mariana och Max ger uttryck för ett behov av att bevaka nyhetsflödet, åtminstone för 
att inte gå miste om de viktiga nyhetshändelserna. De prisger emellertid möjligheten att 
välja nyhetskälla i och med att de låter Facebook-flödet utgöra den huvudsakliga kontakt-
ytan med nyhetsvärlden, trots att båda två är medvetna om att det finns flera faktorer som 
styr nyhetsurvalet på Facebook. Deras bevakningsnivå är lite mer anspråkslös jämfört med 
ambitionen hos nyhetsbevakarna, som scannar av nyhetshorisonten på egna villkor och 
som bevakar nyhetssituationen i direkt anslutning till de traditionella nyhetsföretagen. För 
pragmatikerna räcker det långt att i alla fall ha kännedom om att något har hänt; det är ba-
ra om det skulle te sig extra angeläget att sätta sig in i en händelse som de går vidare till 
andra, mer traditionella nyhetskällor. 
     Mattias och Markus kan också betecknas som nyhetspragmatiker, men de har ett annat 
förhållningssätt till omvärldsinformation. Båda litar i första hand till flödet på Facebook 
(och i Mattias fall även till notifikationer från den kvällstidningsapp han har i sin mobil) för 
kännedom om de viktigare nyheterna, men till skillnad från Mariana och Max söker de 
samtidigt aktivt efter aktuell information inom områden som är av särskild betydelse för 
just dem. 
 
Mattias specialintresse är kopplat till ett specifikt sakområde: utvecklingen inom eko-
nomisektorn och aktiebörsen. Mattias betraktar inte sociala medier som en primär nyhets-
källa, utan han ser Facebook som ett sätt att få indikationer på att det inträffat något stort i 
nyhetsvärlden och för att få en känsla för vilka dagens samtalsämnen kan komma att bli. 
Hans exponering för nyhetsförmedlingen motsvaras av det som återspeglas i vännernas del-
ningar, kommentarer och inlägg. Detta backar han upp med en kvällstidningsapp. 
     Blir han uppmärksammad på att det inträffat någon allmän nyhetshändelse som han 
betraktar som viktig skaffar han sakinformation om detta igenom att gå vidare till Aftonbla-
det online eller, om det gäller ekonomi, till en specialsida med ekonominyheter. Då får han 
det som han ser som övergripande nyheter, sådant som han inte ”bryr sig om i själen”. Ofta 
räcker detta för Mattias, men någon gång emellanåt behöver han informera sig mer ingå-
ende om en stor nyhetshändelse. Då uppskattar han sin kvällstidningsapp: 
 

[…] snabbt, något har hänt i Paris, och då kan det verkligen stå 
”någonting har hänt i Paris” snarare än detaljer, för de har inte dykt 
in i det. Men det ger den här första lilla… Det vibrerar till i telefo-
nen, något terrordåd i Paris, och då vet man att okej, om jag vill kan 
jag söka vidare på det och då kanske det finns grundligare informa-
tion på BBC eller Al Jazira eller någon annan lite större nyhetspor-
tal, eller TT, eller vad som helst. 

Mattias 
 

Sådana nyheter som han är mer angelägen om att bevaka gäller mer specifika ekono-
minyheter, och sådana nyheter har han särskilda rutiner för. Utöver den mer översiktliga 
specialsida om ekonomi, som ingår i hans rutiner för att följa upp ekonominyheterna, an-
vänder han sig frekvent av en ekonomisajt som är mer fokuserad på just det han vill veta 
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och som daterar upp de ekonominyheter han vill hålla sig informerad om löpande under 
dagen. Han besöker den minst lika ofta som han är inne på Facebook för att se om något 
hänt. 
 
Markus specialintresse är inte knutet till ett specifikt sakområde utan till en viss kategori av 
kunskap som stimulerar hans egen kunskapsbildning. Han vill lära sig nya saker, framför 
allt om sådant som är knutet till utveckling och förändring, och är inriktad mot den typ av 
aktualitetsinformation som ger honom kunskapsunderlag för just detta. Den enda plattform 
som han regelbundet besöker för att aktivt söka kunskap är TedTalks:  
   

Där får jag inte direkt vad som har hänt idag, utan mer vad som hän-
der idag. 

Markus 
 
Att titta på TV-nyheterna gör honom bara ledsen och frustrerad, medan TedTalks ger ho-
nom både nya kunskaper och ett intressant samtalsämne. Eftersom hans sambo gärna tittar 
på Nyhetsmorgon på TV4 tittar han också på det ibland, men i underhållningssyfte – inte för 
att lära sig något. 
     Markus hämtar merparten av de vanliga nyheterna från Facebook, som han besöker 
flera gånger under dagen. Han är medveten om att nyhetsflödet på Facebook är riktat på så 
vis att det är en funktion av det som hans vänner inom nätverket tycker är intressant. Han 
tror emellertid inte att de nyheter han får via sitt flöde på Facebook avviker i någon högre 
grad från det generella nyhetsutbudet. Eftersom det som han får via Facebook dessutom är 
sådant som har betydelse för de människor han umgås med och vars intressen han delar, 
utgår han från att det förmodligen motsvarar det som han själv skulle fastna för i den ordi-
narie nyhetsförmedlingen.  
     Vill han ha mer information om en särskild nyhetshändelse googlar han fram länkar. 
Han prioriterar inte några särskilda länkar, utan har snarare valt bort vissa: kvällstidningar-
na och Nyheter24. När han väljer länkar brukar han välja sådana som har fått många träf-
far. Han kan ta del av fyra-fem nyhetssidor för att vikta samman en bild av det som har 
hänt.  
     Markus sätter med andra ord kunskapsaspekten framför det allmänna nyhetsvärdet. 
Han vill hålla sig orienterad om vad som händer i världen, men han sätter hellre in sin in-
formationssökande energi på det han själv tycker är intressant och givande än på det som 
journalisterna har valt att rapportera om.  
 

Om du vill söka den typ av nyhet som rapporteras i de breda stora 
plattformarna som Nyhetsmorgon eller nyhetsföretagen, då vill du ju 
veta något som man kanske inte vet innan, men du vill inte ha det 
redan färdigtolkat. Jag vill ha nyheterna så att ”okej, det är det som 
har hänt och man kan se på det så här” – inte ”det är så här”. 

Markus 
 

Pragmatikerna, som i första hand litar till Facebook-flödet för bevakning av det som hän-
der, uppvisar inte samma fasta preferenser som nyhetsbevakarna för vissa medier vid upp-
följningarna. Pragmatikerna googlar och väljer relativt fritt bland de länkar som kommer 
upp, de tar det som passar bäst just där och då. Urvalskriterierna kan variera: Man kan 
välja källor som man är bekant med sedan tidigare och bedömer som trovärdiga, man kan 
prioritera källor som man anser vara mer seriösa, eller man kan välja nyhetskällor som man 
bedömer som väletablerade. Vissa har som medveten strategi att undvika kvällstidningarna 
som källa till nyheter, någon har som vana att alltid titta på flera uppföljningskällor för att 
få en sammanvägd och balanserad bild. 
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9.3  De kluvna  
 
 
Linnéa går återkommande in både på Facebook och på online-tidningar för att hålla sig 
informerad om nyheterna. Facebook är den enda plattform på sociala medier som Linnéa 
använder. Hon är inne flera gånger om dagen och tycker att hon ofta får nyheter via flödet 
där, men hon anser också att det är vanligare att hon får kännedom om det som är viktigt 
via de traditionella nyhetsmedier som hon regelmässigt använder.  
     Linnéa har ett fast utbud av online-tidningar som hon tittar på för att skumma igenom 
det som hänt eller för att följa upp en nyhetsblänkare som hon fått från annat håll. Hon 
använder inte alla tidningar i repertoaren dagligen, men de största tidningarna brukar hon 
besöka fyra-fem gånger i veckan. Hon undviker helst kvällstidningarna, men i övrigt an-
vänder hon sig av både rikstidningar och lokaltidningar. Oftast går hon in direkt på tid-
ningens webbsida, men ibland kan hon googla fram andra nyhetskällor om det är något 
speciellt hon vill följa upp ytterligare. Ibland utnyttjar hon möjligheten att söka vidare på de 
länkar som finns inlagda i online-artiklarna.  
     Linnéa håller också ett öga på omvärldshändelserna med hjälp av SVT:s båda ny-
hetsmagasin Rapport och Aktuellt, men inte lika regelmässigt som hon använder dagstid-
ningarna utan det brukar bara bli några gånger i veckan. Då använder hon oftast playfunk-
tionen så att hon kan välja den tidpunkt som passar henne bäst. Avsikten är främst att se 
om det är något som har hänt eller om hon har missat någonting.  
     Sammantaget får Linnéa nyheter dagligen från antingen morgontidningar eller TV-ny-
heter samtidigt som hon återkommande är inne på Facebook för nyhetsuppdatering. Även 
om hon kanske oftare får de viktiga nyheterna från de traditionella nyhetskällorna menar 
hon att Facebook-nyheterna tillför kvaliteter som inte går att få via de vanliga nyhetsme-
dierna: 
 

Framför allt andra perspektiv än dom jag själv sätter på när jag väl 
läser. Andra ståndpunkter kanske framför allt. De [vännerna på Fa-
cebook] har ju också andra källor som dom brukar läsa. 

Linnéa  
    

Linn använder sig av en online-tidning för att få en regelbunden överblick över de aktuella 
nyhetshändelserna, även om hon också vänder sig till TV-nyheterna och Facebook för om-
världsinformation. Hon är inne dagligen på Aftonbladet och skrollar igenom nyheterna. Hon 
strävar också efter att titta på de direktsända nyheterna på SVT1 eller TV4 varje kväll, men 
trots att hon älskar att titta på TV och betraktar TV-nyheterna som grundpelare i nyhets-
förmedlingen föredrar hon egentligen online-tidningarna som nyhetskälla: 
 

Att gå in på en tidning är lite lättare, eftersom man tar det på några mi-
nuter och ser vad som är viktigt och vad man själv är intresserad av. [På 
TV-nyheterna] är det ju mycket att dom pratar kanske i en kvart, så då 
måste man sitta där i en kvart och lyssna på dem. 

Linn 
 
Facebook betecknar hon emellertid som sin främsta plattform för att få en överblick och för 
att hålla sig underrättad om det inträffar något. Hon håller ständig uppsikt över flödet när 
hon har datorn på under dagen. Dyker det upp ett inlägg som pekar ut en nyhetshändelse 
som intresserar henne, går hon vidare till nyhetsplatser som SVT Play, TV4 Play eller Da-
gens Nyheter online. Terroristattackerna i Paris fick hon kännedom om när hon var inne på 
Facebook. Hon gick vidare till SVT Play och skaffade mer ingående information genom att 
titta på den senaste Rapport-sändningen. Sedan följde hon den fortsatta rapporteringen ge-



 

 97 

nom att också hålla ett öga på Dagens Nyheters online-sida och på nyheterna på TV4 Play, 
för att få fler perspektiv på händelsen. 
     Men det är inte enbart för att få ytterligare information om en speciell nyhetshändelse 
som Linn använder sig av Dagens Nyheter, SVT Play och TV4 Play. Hon kan också besöka 
dem för att få bekräftelse på sådant hon läst i Aftonbladet: 
 

Aftonbladet brukar ses som lite mer oseriös än till exempel Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet så då blir det att jag går in för att be-
kräfta att det som Aftonbladet säger verkligen är sant och att det verk-
ligen har hänt. 

   Linn 
 
Att hon ändå hellre använder sig av Aftonbladet och inte de stora morgontidningarna för 
den rutinmässiga bevakningen av omvärldshändelser beror på att hon tycker att Dagens 
Nyheters hemsida är tråkig medan Aftonbladets hemsida är mer färgrik och dramatisk och 
innehåller mer intressant stoff utöver rena nyhetsartiklar.  
 
Mia är en mycket flitig användare av Facebook, så flitig att hon uttrycker viss vånda över 
sin besöksfrekvens och över hur svårt det är för henne att komma loss ur bläddrandet på 
mobilen. Hon har ett kluvet förhållande till Facebook även när det gäller nyhetsför-
medlingen: Å ena sidan räknar hon inte med att hitta nyheter på Facebook och tycker 
också att det är svårt att värdera nyheter i Facebook-kontexten: 
 

Man ser ju dom där först men det är svårt att placera dom på en 
skala, vad man känner och tycker, vad man tror är trovärdigt och så 
när det kommer därifrån för man vet oftast inte vilken källan är. Jag 
har blivit ännu mer försiktig med att gilla saker på Facebook för jag 
blir väldigt osäker på var saker kommer ifrån. 

Linn 
 
Å andra sidan litar hon på att hon får reda på om det hänt något stort och viktigt via Fa-
cebook-flödet och har inga andra lika regelbundet återkommande bevakningsrutiner. För 
att få en mer objektiv bild av nyhetsläget har hon ambitionen att titta på SVT:s morgonny-
heter i stället för att fastna vid mobilen och Facebook. Hon försöker göra det så ofta som 
möjligt, men det brukar bara bli av någon gång i veckan. 
     När hon behöver mer information om en nyhetshändelse som hon fått kännedom om på 
Facebook vänder hon sig gärna till SVT eller en online-tidning, kanske BBC eller CNN om 
det gäller utrikesnyheter. När hon såg nyheten om terroristattackerna i Paris på Facebook 
gick hon omedelbart över till livesändningarna på SVT Play och följde sedan händelseut-
vecklingen med hjälp rapporteringen där under resten av dagen. En vanlig informations-
sökningskedja är enligt Mia själv Facebook‒kvällstidning‒de stora tidningarna. Om det är 
något speciellt kan hon googla efter fler länkar.  
     Samtidigt uttrycker hon viss tveksamhet beträffande den egna föreställningen om att de 
vanliga nyhetsmedierna skulle vara hennes främsta nyhetskällor och inte Facebook: 
 

Det känns som att jag vet att det inte är så egentligen… utan att det 
är något som jag vill inbilla mig själv, för att det låter bättre. 

Linn 
 

För Linnéa, Linn och Mia har Facebook stor betydelse som ett instrument för att skaffa sig 
en överblick över det som händer i omvärlden, men de använder också vanliga nyhetsme-
dier – framför allt TV-nyheter – med viss regelbundenhet. Anledningarna till att de komp-
letterar Facebook med TV-nyheter och online-tidningar är en viss misstro mot nyhetsurva-
let i Facebookflödet – det är i de etablerade nyhetsmedierna som man kan vara säker på att 
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man får information om de viktiga nyheterna. Dessutom anser de sig få fler perspektiv på 
det som hänt och en mer saklig och objektiv bild av nyhetshändelsen. Här gör sig en tilltro 
till de institutionaliserade och etablerade medieföretagens traditionella nyhetsarbete gäl-
lande samtidigt som de sociala mediernas egenskap att fungera som ett öga och ett öra mot 
det som händer ute i världen värdesätts och utnyttjas.   
 
 
9.4  Summering och slutsatser 
 
 
Respondenterna tar således olika nyhetsstrategier i bruk, men vissa inslag i deras använd-
ningsmönster är gemensamma. Samtliga informanter har kontakt med nyhetsflödet på Fa-
cebook flera gånger dagligen och samtliga anser sig få nyhetsinformation via detta flöde, 
även om de inte alltid sätter värde på denna information som just nyhetsinformation. Den 
minskade användningen av de traditionella nyhetsmedierna bland unga generellt, både 
offline och online, behöver således inte betyda att den unga publiken exponeras för nyheter 
i mindre utsträckning än tidigare. Men nyhetskonsumtion via Facebook och andra sociala 
medier bygger inte längre på att man valt att använda en viss uppsättning nyhetsmedier på 
regelbunden basis för att sedan ta mer eller mindre del av det innehåll som finns där. För 
den unga nyhetspubliken idag spelar den typen av vanemässig exponering för nyhetsför-
medlingen mindre roll, vilket tydligt återspeglas i statistiken över vilka nyhetskällor som är 
vanligast i den unga publiken.  
     För respondenterna i denna studie är i stället nyhetskonsumtionen mer händelsedriven 
på så vis att sökning efter och reception av nyhetsinformation utlöses av att något som man 
betraktar som viktigt inträffar – då aktiverar man sig och söker upp mer information om 
just den nyhetshändelsen, oavsett om man först träffat på nyheten på Facebook eller vid ru-
tinmässig överblick av nyhetsutbudet i traditionella nyhetsmedier. 
     De strategier som används av respondenterna handlar således mer om hur de närmar sig 
medierna i syfte att hålla sig orienterad om det som man betraktar som viktiga dagshändel-
ser än om vilka medier man väljer och hur man använder dem: I samtliga fall begränsar sig 
respondenterna inledningsvis till en överblick över det dagliga nyhetsflödet och i samtliga 
fall kan vissa nyhetshändelser utlösa en fortsatt, mer grundlig informationssökning.  
     Helhetsintrycket av intervjuerna är emellertid att respondenterna drar relativt vaga 
gränslinjer mellan nyhetsinformation och annan information. Den information om dagsak-
tuella händelser och om tillståndet i omvärlden som normalt betecknas som nyheter skiljs 
inte alltid ut från informationen om det som pågår inom det egna sociala umgänget när 
respondenterna tar ställning till sitt Facebook-användande. I det avseendet får Couldrys syn 
på medierna, att de mer och mer närmar sig publikens levda vardag (Couldry 2014), valide-
ring även när gäller nyhetskonsumtionen. 
     Det ter sig inte heller självklart för respondenterna att göra en distinktion mellan sakin-
formation om dagsaktuella händelser å ena sidan och mer generell information och kun-
skap å den andra. I flera av intervjuerna kunde det vara oklart om respondenterna syftade 
på sökning efter traditionell nyhetsinformation eller sökning efter information om något 
som de var intresserade av att veta eller behövde ta reda på, till exempel i samband med 
studierna.  
     Överlag gav respondenterna uttryck för ett mycket familjärt förhållande till internet som 
informations- och kunskapsbank. Att göra sökningar, att hålla uppsikt över Facebook-
flödet, att surfa på andra sociala medier och webbplatser i olika typer av informationssyften 
är integrerat med de dagliga aktiviteterna på flera olika sätt. Man använder också de olika 
typer av informationskällor som finns på internet på ett oortodoxt sätt i förhållande till de 
ursprungliga funktionerna: Nyhetsmedierna online kan användas för faktakontroll eller 
som källor till information i avseenden som inte primärt gäller nyhetsbevakning, de sociala 
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medierna används som kanaler för nyhetsförmedling, och kunskapskällor som inte innehål-
ler dagsaktuell information om omvärldshändelserna tas i anspråk för att hålla sig inför-
stådd med det som händer i världen. 
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Kapitel 10 
Nyhetsreceptionen 

 
 
 

om framgick av föregående kapitel uppvisar respondenterna ett sinsemellan likartat för-
hållningssätt till nyhetskonsumtion på så vis att användningsmönstret i samtliga fall be-

står av två steg – på den första nivån tillägnar man sig en en orienterande överblick över ny-
hetsutbudet och därefter, på en andra nivå, sker en uppföljande informationssökning beträf-
fande vissa nyheter. Vissa respondenter indikerar även en mer fördjupad reception av ny-
heterna som därför kan sägas utgöra en tredje nivå.  
     I detta kapitel belyses villkoren för respondenternas nyhetsreception genom en gransk-
ning av de kunskapsmässiga utbyten som respondenterna anser sig ha av nyhetskonsumtion 
på de olika nivåerna och varför de är mer intresserade av att ta mer ingående del av vissa 
nyheter än av andra.  
     Detta analyseras med hjälp av två ingångar i problematiken. Den första rör den faktiska 
nyhetskonsumtionen, det vill säga respondenternas användningsmönster, nyhetsval och det 
upplevda utbytet av att ta del av nyheter; en viktig fråga här gäller det som utmärker de ny-
heter som utlöser en uppföljande informationssökning hos respondenterna och varför just 
dessa nyheter ter sig viktigare att hålla sig informerad om än andra.  
     Den andra ingången gäller det synsätt som respondenterna uppger att de har när det 
gäller den principiella vikten och relevansen av olika typer av nyheter. Dels belyses de typer 
av nyheter som respondenterna anser vara särskilt intressanta och betydelsefulla att hålla 
sig informerad om, dels det som utmärker de nyheter som anses som viktiga.  
     Som en bakgrund till både respondenternas kunskapsutbyte och deras bedömningar av 
nyheters vikt och värde redovisas avslutningsvis deras utvärdering av den faktiska nyhets-
förmedlingen i de svenska medierna och hur väl de anser att den professionella nyhetsbe-
vakningen svarar mot de krav som de själva har på en fullgod omvärldsbevakning. 
      
 
10.1  Faktisk nyhetsreception 
 
 
Var och en av de tre nivåer som utmärker respondenternas konsumtionsmönster svarar mot 
en viss typ av kunskapsbildning: 
 
• Allmän överblick. Denna nivå är relaterad till det som utgör basen i respondenternas ny-

hetsreception: den dagliga överblicken över nyhetsutbudet som är avsedd att utgöra en 
ytlig orientering om det nyhetsutbud som står till buds. 

 
• Aktiv informationssökning. Denna nivå är relaterad till den uppföljande informationssök-

ning om en nyhetshändelse som respondenterna ägnar sig åt i samband med vissa nyhe-
ter. På denna nivå söker respondenten mer utförlig sakinformation om de specifika situa-
tioner och händelser som utlöst den uppföljande sökningen. 

 
• Fördjupad kunskapsbildning. Denna nivå handlar om en typ av kunskapsbildning som inte 

är en del av successionen i den receptionsprocess som de två övriga stadierna utgör, utan 
som i stor utsträckning fungerar frikopplad från denna. Här handlar det om den typ av 

S 
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fördjupad kunskapsbildning som är relaterad till en mer grundläggande förståelse av om-
världen och de principer som reglerar tillvaron i olika avseenden. 

 
 
Överblick 
 
Den första nivån utgörs av en ytlig överblick över det som äger rum på nyhetsscenen. Samt-
liga respondenter är angelägna om att informera sig om det aktuella dagsutbudet av nyhe-
ter, men i den här fasen av nyhetsreceptionen handlar det inte om att sätta sig in i det som 
nyheter gäller, utan det handlar framför allt om att försäkra sig om att man inte missat nå-
got väsentligt. Med väsentligt avses som regel sådant som gäller som stora och viktiga ny-
hetshändelser enligt de traditionella nyhetsvärderingsnormerna. Även hos respondenter där 
nyhetsintresset inte är lika starkt utvecklat, åtminstone inte vad gäller nyheter i allmän me-
ning, framstår det som självklart att ha kännedom om de händelser som ger eko i nyhets-
förmedlingen.  
     Att det kan räcka med en mycket snabb översyn av nyhetsflödet illustreras bland annat 
av Lisa, som är mån om att hålla sig à jour med nyhetsscenen och bland annat använder 
sociala medier för detta syfte. Lisa loggar frekvent in på sitt Facebook-konto: 

  
Jag skulle gissa att det kanske är tio gånger dagligen. För har man 
en sekund över så kollar man om det har hänt något. Oftast när jag 
är inne på Facebook så tror jag att jag är inne i fem sekunder […] 
man kikar in och kollar om det hänt nåt, och så ut igen. Nästan som 
ett tics. 

Lisa 
 
Facebook-flödet används i mycket stor utsträckning på denna primära, översiktliga kun-
skapsnivå, men även de vanliga nyhetskällorna kan nyttjas för ändamålet. TV-nyheter och 
kvällstidningar nämns återkommande som instrument för att få en överblick; morgontid-
ningarna kan också tas i bruk för detta. Online-formatet gör det enkelt att få snabb överblick 
och summarisk information, även om det råder delade meningar bland respondenterna om 
vilket medieformat som lämpar sig allra bäst för att tjänstgöra som en tidseffektiv nyhets-
scanner. Som regel ger emellertid inte sådan ”news grazing”, det vill säga att man plockar 
åt sig nyhetsfragment lite här och där, en särskilt helgjuten bild av nyhetssituationen; det 
har också visat sig att ett sådant användarmönster tenderar att vara förknippat med en prio-
ritering av de mer underhållningsorienterade nyheterna på bekostnad av det tyngre nyhets-
materialet (Morris och Forgette 2007; Fenton 2016). 
     Att bevaka omvärlden genom nyhetsförmedlingen på detta översiktliga sätt kan knytas 
till människors behov av att ha kontroll över sin omgivning (Bird och Dardenne 1988; Bird 
1992; Silverstone 1994). Särskilt betydelsefullt blir detta när omvärlden ter sig svårförståelig 
och komplex, och kanske också full av risker som är svåra att hantera – en situation som i 
mycket hög grad präglar villkoren för den senmoderna människan (Giddens 1991a, 1991b). 
Genom att med jämna mellanrum scanna av det som händer i världen med hjälp av ny-
hetsmedierna kan människor i senmoderniteten bygga upp en illusion av att sitta i förarsätet 
och kunna förutse de konsekvenser som utvecklingen kan medföra för den egna vardagen. 
Många nyhetsmedier har också valt en form för presentationen av nyheterna som strävar 
efter att inge just förtroende, auktoritet och kontroll över skeendena i omvärlden (Gitlin 
2003; Silverstone 1994; Corner 1995; Bignell 2002).  
     Medieforskare har sedan länge noterat att för många nyhetskonsumenter är det främsta 
syftet med att ta del av nyhetsrapporteringen inte att informera sig om det som har hänt, 
utan att försäkra sig om att inget mer omvälvande har inträffat och att världen i stort sett 
fortsätter som vanligt (Wright 1974; Turner et al. 1986). Först efter att detta har konstate-
rats och man invaggats i en relativ trygghet om att den kosmiska ordningen inte rubbats, 
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åtminstone inte i någon högre grad, blir det aktuellt att sätta sig in i det som trots allt fak-
tiskt har inträffat sedan sist. 
     De regelbundna vanor som tidigare utmärkte den svenska publikens medieanvändning 
kan, liksom alla vardagsrutiner, också lätt kopplas till detta behov av att försöka betvinga en 
oförutsägbar och potentiellt hotfull tillvaro genom att omgärda den med kända, förutsäg-
bara och regelbundna rutiner. Idag återfinns inte denna typ av regelmässighet i den unga 
publiken när det gäller medieanvändningen, men den mycket framskjutna betydelse som 
Facebook-flödet har som ett grovkalibrigt men effektivt bevakningsinstrument av händel-
serna i omvärlden kan ses som en kompensation för detta. Att det nyhetsurval som expone-
ras i Facebook-flödet har en inbyggd skevhet mot de intressen och synsätt som är mest 
framträdande i den egna sociala kretsen behöver inte uppfattas som en nackdel av använ-
darna. 
     I vissa fall handlar den slentrianmässiga exponeringen för nyheter inte om omvärlds-
orientering i kunskapsmässig bemärkelse, utan den kan ha andra värden för respondenter-
na: 
 

Så ofta som möjligt går jag upp och kollar på play, eller på livesänd-
ningar, på Gomorron eller TV-soffan eller nåt, för att veta vad som 
händer. Tycker att det kan vara väldigt mysigt allmänt också, utan 
att det är någon större information. 

Mia 
 
Det är trevligt på morgonen att slippa sitta vid köksbordet. Då kan 
man sitta i soffan i stället och kolla på nyheterna.  

Linus 
 
Tidsfördriv är ett exempel på ett annat utbyte som mer handlar om användningsaktiviteten 
i sig och inte innehållet:  
 

När jag stod och väntade på bussen så tog jag säkert upp Avanza-
appen och satt och uppdaterade [mig om] kurserna var tredje minut, 
trots att absolut inget hade hunnit hända på det. Det var bara en 
slentrian med tummen, trots att jag frös lite om fingrarna till och 
med. Då kände jag mig inte lika ensam där jag stod och väntade på 
bussen, utan då hade man nånting att kolla på.  

Mattias 
 
Radiolyssnande hemma i bostaden är inte vanligt bland respondenterna, men Ludvig, som 
är den ende respondenten som använder radio som huvudsaklig nyhetskälla, pekar på att 
även radion har förtjänster i miljöskapande avseende. Han uppskattar att radion förser ho-
nom med röster i bakgrunden – det är trevligt, säger han. Den unga nyhetspubliken må 
exponera sig för nyhetsflödet på ett annat sätt än tidigare generationer, men de traditionella 
etermediernas funktion att skapa trevnad för användarna, antingen genom sin använd-
ningskontext eller som komponent i hemmiljön, lever fortfarande kvar i den unga digitala 
generationen, åtminstone bland de unga som deltar som respondenterna i den här studien. 
 
 
Aktiv informationssökning 
 
Samtliga respondenter är fullt införstådda med att Facebook enbart ger en överblick över 
nyheterna, åtminstone om man bara tar del av de inlägg som kommer från andra håll än de 
nyhetsföretag som man eventuellt har ”lajkat”. Vill man skaffa mer information om en ny-
het måste man som regel söka sig vidare till andra medier för att ta del av den ursprungliga 
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nyhetsrapporteringen. På nästa kunskapsnivå hittar vi just denna uppföljande informations-
sökning. 
     På den här nivån är det väsentliga inte att enbart ha kännedom om att något hänt – det 
är också väsentligt att i stora drag veta vad det är som har hänt. Genom att googla kan ny-
hetskonsumenten skaffa sig omedelbar tillgång till ett mycket stort antal lättillgängliga ny-
hetskällor som kan användas för uppföljning. Online-tidningarna har en viss fördel i det här 
avseendet, eftersom det är lättare för en användare att snabbt skaffa sig en uppfattning om 
källans användbarhet.  
     Däremot förefaller fortfarande de medier som traditionellt kunnat erbjuda direktsänd 
nyhetsrapportering, det vill säga etermedierna, ligga närmast till hands för vissa av respon-
denterna när det gäller att tillfredsställa ett akut nyhetsbehov, som i samband med terrorist-
attackerna i Paris (jfr Antunovic et al. 2016). Det är dock rimligt att anta att detta inte en-
bart handlar om möjligheten att få tillgång till en direktsändning, utan att det minst lika 
mycket handlar om tillgången till bild- och filmmaterial. Man kan tänka sig att även om 
online-tidningarna ofta kan erbjuda filmat material torde de flesta i publiken i likhet med 
Max fortfarande utgå från att TV har bättre resurser och kompetens inom detta område.  
     Informationssökning på denna nivå har ofta en utpräglat instrumentell karaktär. Här 
förekommer förväntade utbyten som är nära knutna till praktiska konsekvenser för den eg-
na personliga situationen:  
 

Om man har en slant investerad i oljerelaterade företag vill man ju 
gärna djupdyka i och se vad som händer med oljan, vad som är de 
absolut senaste händelserna. […] Allting som rör börsen har blivit 
väldigt, väldigt viktigt eftersom det är en stor del av mina pengar 
som ligger i olika aktier och skulle påverkas av oljepriset.  

Mattias 
 

Här finns också utbyten som gäller social status: 
 

Sen vill jag ju bibehålla min position som besserwisser så alla ny-
heter som blir globala är också väldigt viktiga för mig. Terrordådet i 
Paris är viktigt för mig för att det är nånting som folk kommer att 
prata om och det kan vara viktigt att ha nån form av åsikt eller bara 
kunskap om ungefär vad som har hänt, så att man inte står som ett 
frågetecken: ”Jaha, har det hänt?” Det är osympatiskt, om man vill 
behålla en sån position i alla fall. 

Mattias 
 
… eller social prestige: 
 

Det känns som om man bör vara insatt för att kunna delta i ganska 
många av konversationerna som finns. Ibland kan det komma nå-
gon som bara ”Nej, jag vet inte vad som har hänt”, och så skämtar 
man lite: ”Men gud, hur kan du inte veta det? Var har du varit? 
Gömt dig under en sten eller nåt?”  

   Linn 
 
… eller delaktighet i den sociala gemenskapen: 

 
Man vill inte vara helt utestängd från det som händer i världen. 
Man vill ju ändå vara lite uppdaterad. Om man börjar diskutera 
nånting så vet man att ja, okej, det handlar om det där, och det hän-
de i förra veckan eller igår, eller när det nu är. Även om man inte 
vet allt om det så är det bra att veta att det här har hänt, i alla fall. 
Men det är mest för att jag tycker att det är intressant och det är kul 
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att kunna bidra till diskussionen också än att bara ”jaha, har det här 
hänt”. 

   Linus 
      
Den sociala betydelsen av att vara någorlunda insatt i de senaste nyhetshändelserna är 
mycket påtaglig bland respondenterna. Intervjuerna genomfördes bland studeranden vid 
högre utbildningar och där merparten vistas tillfälligt på studieorten. Detta betyder att deras 
sociala miljö i första hand utgörs av kurskamrater, grannarna i studentkorridoren och andra 
studeranden vid högre utbildningar. Det är således inte speciellt anmärkningsvärt att inför-
ståddhet med de senaste dagsaktuella händelserna räknas som en social tillgång, kanske till 
och med en social nödvändighet.  
     Det är emellertid påfallande att nyhetskunskap som social valuta har större betydelse i 
det sociala umgänget i verkliga livet än på Facebook. Det är fortfarande viktigt för respon-
denterna att kunna hävda sig i den vardagliga miljön utanför de sociala medierna; diskus-
sionerna och värdegemenskapen bland ”vännerna” på Facebook förefaller inte vara i när-
heten att överta den sociala förankring som den direkta interaktionen med en vänkrets av 
kött och blod kan erbjuda. Respondenterna berättade återkommande om diskussioner i um-
gängeskretsen med anledning av de senaste nyhetshändelserna, till exempel i studentkorri-
dorens gemensamma kök, och att mobilen ofta kan användas för att få tillgång till material 
som kan illustrera diskussionerna eller förse diskutanterna med argument.  
     Att på det viset förhandla fram innebörden och betydelsen av nyheter inom ramarna för 
den sociala interaktionen är inte något nytt fenomen (se Bird 1992, 2003), men denna för-
handling kan få en särskild karaktär genom den omedelbara tillgången till internet, främst 
via mobilen. Diskussionerna kan underlättas och stimuleras, vilket kan medföra att nyheten 
kan få en mer utbyggd betydelse, inte bara för dem som tagit del av nyheten utan även för 
andra. 
 
 
Fördjupad kunskapsbildning 
 
På den tredje nivån finns en kunskapsambition som är betydligt mindre instrumentell än på 
den förra nivån eftersom den syftar till att fördjupa kunskapen inom vissa områden på ett 
sätt som innebär ett kunskapsmässigt mervärde i sig för individen. Lisa följde mediernas 
bevakning av en rättegång i ett sådant syfte: 
 

Jag är kanske inte så jätteintresserad av det mordet och den hän-
delsen. […] Men jag kände att jag fick en inblick i hur en sån pro-
cess går till, fick hänga med lite i en rättegång. Vad händer, vem har 
makt att göra vad, i vilken ordning händer saker och hur lång tid tar 
saker och vad händer sen och hur går en process till? 

Lisa  
     

Genom mediernas nyhetsrapportering kunde Lisa få kunskap om de villkor som gäller för 
en viss sektor av rättsväsendet. Detta kräver emellertid ett analytiskt förhållningssätt till 
innehållet i nyhetsförmedlingen, att man inte nöjer sig med att enbart registrera sakförhål-
landena och det faktiska skeendet utan att man också aktivt bearbetar det och drar slutsat-
ser av principiell karaktär.  
     Markus är också intresserad av mer principiell kunskap om samhället och de drivkrafter 
som ligger bakom utvecklingen inom olika områden, men han använder inte nyhetsför-
medlingen som utgångspunkt för en sådan fördjupad kunskapsbildning utan av en mer spe-
cialiserad och kunskapsgenererande källa i form av TedTalks. 
Markus och Lisa är båda intresserade av att utvinna fördjupad kunskap inom ramarna för 
sin dagliga medieanvändning i syfte att hålla sig à jour med samhällsutvecklingen, men de 
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har valt att arbeta med två helt skilda typer av kunskapsunderlag för ändamålet. Markus 
behov av en viss typ av kunskapskälla tillgodoses på ett betydligt mer effektivt och utvecklat 
sätt av internet än av de nyhetskällor som den predigitala mediestrukturen kunde erjuda. 
Förvisso fanns det även tidigare källor till den typ av kunskap som Markus kan hämta från 
de korta expertföreläsningarna på TedTalks, men tillgängligheten såg radikalt annorlunda 
ut. Tröskeln var mycket hög för dem som var intresserade av att ta del av information på 
denna nivå – i praktiken inskränktes tillgången till denna kunskap till forskare och andra 
experter med förkunskaper inom det aktuella området. TedTalks har givit en betydligt bre-
dare publik tillträde till experternas och forskarnas synsätt och kunskaper, inte bara genom 
att göra föreläsningarna tillgängliga i mer praktisk mening utan även genom sin form: 
Korta föredrag inom väl avgränsade ämnen av föreläsare som kan sitt område. 
     I Lisas fall, vars strategi innebär ett aktivt användande av nyhetsrapportering om dags-
aktuella händelser och företeelser i samhället som underlag för sådan kunskapsbildning, 
handlar det emellertid mindre om tillgänglighet och mer om en ambition att teoretisera och 
problematisera erfarenheterna av omvärlden. Detta återspeglas även i Lisas intresse för ny-
heter om politiska beslut som förändrar samhället och får konsekvenser för människor: 
 

Det formar ju vår värld och vårt samhälle framöver. Jag tycker det 
är väldigt spännande att framtiden är så oskriven. Vilken värld kom-
mer jag och mina barn och barnbarn att leva i i framtiden?  

Lisa 
 
Citaten från Lisa är också exempel på hur nyhetsförmedlingen kan ge publiken ett utbyte 
som ligger tämligen långt bort från det som man vanligen tänker sig är utmärkande i sam-
band med nyhetskonsumtion. Det påminner mer om hur James Carey ser på dagstidnings-
läsning – något som inte bara ger läsaren sakinformation utan också ”a portayal of the con-
tending forces in the world” (Carey 1992:21 [1988]). 
 
 
10.2  Nyheter som bedöms som intressanta 
 
 
Den lokala nyhetsjournalistiken har inte bara utgjort ett stort och viktigt inslag i männi-
skors nyhetskonsumtion, den har även framhållits som en konstruktiv kraft i samhället som 
tjänar många goda syften: De lokala nyhetsmedierna håller människor informerade om det 
som händer inom deras egen, konkreta vardagssfär; de bevakar de lokala politiska proces-
serna och erbjuder ett forum för opinionsbildning och åsiktsyttringar i frågor som har direkt 
relevans för människor; de fungerar också som en sammanhållande kraft i lokalsamhället 
och bidrar till att få människor att känna delaktighet i en gemenskap och samhörighet med 
det lokala sammanhanget (Bentley 2001; Jeffres et al. 2007; Bourdon 2003).    
     Detta kan sägas valideras av att intresset för just lokala nyheter är förhållandevis stort i 
svenska allmänheten. I SOM-undersökningen 2014 vid Göteborgs universitet sade sig näs-
tan hälften (45 procent) vara mycket intresserad av nyheter om den kommun där man bor 
(tabell 1, tabellbilagan). Å andra sidan sade sig ännu något fler (49 procent) vara mycket in-
tresserade av nyheter om Sverige (tabell 2, tabellbilagan). Dessutom är intresset för nyheter 
från utlandet inte dramatiskt mycket mindre än intresset för lokala och nationella svenska 
nyheter: 30 procent sade sig 2014 vara mycket intresserade av nyheter från andra länder 
(tabell 3, tabellbilagan).  
     Den här generella tendensen återkommer emellertid inte bland mina respondenter. Det 
nyhetsintresse som de ger uttryck för är i hög grad inriktat på utrikesnyheter, som nämns 
betydligt oftare än nyheter om Sverige, som å sin sida nämns mer frekvent än lokala nyhe-
ter. Mina respondenter avviker med andra ord som grupp från det gängse mönster som den 
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svenska nyhetspubliken i gemen uppvisar, och även från det mönster som återfinns bland 
unga vuxna generellt. Detta torde bero på den specifika bakgrund som mina respondenter 
har – att intresset för utrikesnyheter är högre än genomsnittet beror sannolikt på att merpar-
ten av dem studerar vid samhällsvetenskapligt inriktade utbildningar; att intresset för det 
egna närområdet är lägre än genomsnittet beror sannolikt på att merparten bedriver sina 
studier på annan ort än hemorten. Detta innebär i sin tur att det empiriska underlaget för 
att urskilja olika förhållningssätt beträffande värdet av lokalnyheter generellt i min studie är 
en smula klent. Ett par olika bevekelsegrunder för att ta del av lokalnyheter gör sig dock 
gällande i intervjumaterialet.  
     En sådan bevekelsegrund är ambitionen att hålla sig orienterad om de lokala nyheter 
som är aktuella på den gamla bostadsorten eftersom dessa kan komma upp i samtalet när 
man umgås med eller talar med föräldrar eller vänner som bor kvar. Man vill således hålla 
sig underrättad om det som spelar roll på hemorten av sociala skäl.  
     Ett annat skäl att följa den lokala nyhetsförmedlingen är av mer handgriplig karaktär. I 
anslutning till en ung flickas försvinnande i det område där hon för tillfället sommarjob-
bade säger Mia:   
 

Då satt man och uppdaterade hela tiden för att se vad som hände. 
När man åkte förbi [stället där flickan antogs ha försvunnit] tänkte 
jag, tänk om hon kommer utspringandes – då bara stannar vi och tar 
upp henne och åker till polisen. Man fick scenarion i huvudet om 
vad som skulle hända, och att man skulle hjälpa till.  

 Mia 
 
Att Mia var angelägen om att hålla sig uppdaterad berodde på att hon just då delade både 
tid och rum med den försvunna flickan, och att deras respektive existenser skulle kunna 
överlappa på ett sätt som skulle kunna få praktiska konsekvenser för Mia. Samma sak 
kommer till uttryck hos Linn, fast med omvända förtecken: 
 

[…] jag är aldrig inne på [den lokala morgontidningen och den lo-
kala gratistidningen på studieorten] eller nåt sånt. Jag får den i brev-
lådan men jag slänger den. Det känns inte som det är så relevant just 
för mig, för jag vill ha något som är studentrelaterat. […] Hemma, 
till exempel, när jag satt och läste [lokaltidningen på hemorten], då 
behövde det inte stå något speciellt, då satt jag verkligen och blädd-
rade. Här vill jag inte bläddra utan jag bara slänger dom för det är 
inte studentanpassat. Vad som händer i [studieorten] har jag ingen 
aning om, faktiskt, förutom mitt studentliv, vad studenterna gör och 
vad gör mina kompisar och så, men annars så… Det tycker inte jag 
är viktigt. Även om jag bor i [studieorten] tycker inte jag att [lokal-
tidningen] och deras nyheter är så viktiga.  

Linn 
 
Linns förhållningssätt till den ort där hon för tillfället studerar är inte präglat av ett behov 
av att vara del av den lokala gemenskapen utöver de studentkretsar där hon rör sig, och 
hon är inte inställd på att etablera sig eller förankra sig lokalt. Det som händer på studieor-
ten har inte några direkta praktiska konsekvenser för henne, så hon ser inte heller någon 
anledning att hålla sig à jour med de lokala förhållandena. 
     Nyheter på riksnivå, med generellt intresse för alla i Sverige, har en mer framskjuten 
ställning bland respondenterna – åtminstone om det gäller nyheter med politiska förtecken. 
Det finns en uttalad ambition att hålla sig orienterad om politiska utspel och uppmärk-
sammade uttalanden, om politiska beslut som får konsekvenser och om politiska sakfrågor 
som står högt upp på samhällets dagordning, som till exempel flyktingfrågan. De anled-
ningar som framhålls som bakgrund till denna ambition har emellertid som regel inte så 
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mycket att göra med ett intresse för de politiska processerna i sig, utan de handlar mer om 
nödvändigheten av att hålla sig orienterad om det som händer för att inte ställas utanför 
gemenskapen. Man vill inte framstå som okunnig eller hamna vid sidan av diskussionerna 
bland kurskamrater, korridorkompisar och vänner.  
 

Det känns som man bör vara insatt för att kunna delta i ganska 
många av konversationerna som finns. […] Det var bland de första 
sakerna jag märkte när jag flyttade hit [till studieorten], när jag hade 
bott här några månader, att här, folk förutsätter att man kan vissa 
saker, att man är insatt och har koll på vad som händer. 

Linn 
 
En annan typ av instrumentellt intresse utgörs av de praktiska följder som utvecklingen på 
riksnivå kan få för individen själv. Mattias, som är intresserad av aktiemarknaden och har 
egna investeringar att bevaka, är av den anledningen lyhörd för all händelseutveckling som 
kan få konsekvenser för den finansiella sektorn. Under en period använde han Twitter för 
att bevaka börsen, men eftersom mycket lite av det som avhandlades på mikrobloggen 
gällde de specifika företag som han hade investeringar i upphörde han med att följa utveck-
lingen med hjälp av just den nyhetskanalen. 
     Utrikesnyheter, som alltså får mer uppmärksamhet bland respondenterna än bland unga 
vuxna överlag, är det som oftast kommer på tal när respondenterna talar om de nyheter 
som de själva är intresserade av att hålla sig informerade om. Här kan flera olika nyhets-
kategorier urskiljas: Nyheter som rör ett specifikt geografiskt område utanför Sverige, ny-
heter som har ett ursprung i ett annat land men som är av universell giltighet, nyheter som 
rör internationella förhållanden men med särskild relevans för just Sverige och internatio-
nella nyheter som är intressanta för respondenten av rent personliga skäl. 
     Nyheter som rör ett visst land mer specifikt nämns inte så ofta av respondenterna. Lisa 
är ett undantag. Hon vill gärna hålla sig informerad om amerikansk inrikespolitik, men väl-
jer ett sätt som också har ett underhållningsvärde: 

 
[…] Daily Show och Last Week Tonight är en favorit. […] Man får 
väldigt snabbt reda på vad som har hänt, vem har sagt vad, vad hän-
de där, snabba klipp.  

Lisa 
 
Mia är ett annat undantag. Hon nämner nyheter från regioner som ligger i nyhetsskugga 
som exempel på nyheter som hon gärna vill se mer av: 
 

[…] Såna ställen som man inte är så medveten om, vad händer i Pa-
pua Nya Guinea? Vad händer nu, vad har hänt? 

Mia 
 
Respondenterna ger däremot betydligt fler exempel på nyheter om skeenden och tillstånd 
ute i världen som har en mer allmängiltig relevans och som man är intresserad av att följa. 
Exempel på sådant är situationen beträffande de mänskliga rättigheterna, klimatpolitiken 
och de väpnade konflikter som påverkar resten av världen. Dessa nyheter kan ibland också 
vara intressanta på grund av sin särskilda relevans från svensk horisont: 
 

När flyktingkrisen började, när dom började komma till Sverige. 
Speciellt när det började bli att flyktingarna började komma in i Ös-
terrike och så. Det var stort innan också, men då kändes det väl-
digt... ja, nu är det nära. 

Linn 
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Utrikesnyheter kan slutligen te sig relevanta på grund av ett personligt intresse. Då kan det 
handla om att man har en direkt anknytning till det land nyheten gäller eftersom man har 
har släkt eller vänner där, eller om ett specialintresse, till exempel att man brinner för ame-
rikansk ishockey.  
     Men intresset för omvärldsutveckling och dagsaktualiteter behöver inte vara relaterat till 
en viss typ av geografisk nivå, eller ens till det gängse nyhetsbegreppet som detta har till-
lämpats av journalister. Linus anger kort och gott att de nyheter han är intresserad av är 
relaterade till hans intressen, till exempel om någon kommit på något nytt och häftigt inom 
teknik eller naturvetenskap. Markus vill hålla sig orienterad om det som gäller forskning, 
utveckling och förändring generellt. Lisa söker nyheter som bidrar till förståelse för sam-
hällsskeenden och som ger signaler om hur politiker och samhället i stort förhåller sig till 
samhällsutvecklingen; samtidigt kan hon hämta stimulans och spänning i den utmaning 
som detta kan erbjuda: 
 

Jag tycker det är väldigt spännande att framtiden är så oskriven. 
Vilken värld kommer jag och mina barn och barnbarn att leva i i 
framtiden? Svaret till det får man ju ledtrådar till hela tiden, vid var-
je beslut som fattas, varje händelse som sker. Till exempel terrordå-
den i Paris – hur politiker reagerade på det, och hur samhället reage-
rade på det. Hur mycket man låter sig skrämmas, på vilket sätt man 
reagerar – det sätter ju en ton för hur man hanterar den här typen av 
frågor nu, och resultatet av den hanteringen blir ju även framtida er-
farenheter för framtida hantering av framtida händelser. Du hör, det 
är väldigt komplicerat. Det är ju därför jag tycker att det är så intres-
sant. För mig är det att man lägger pusslet för hur världen kommer 
att se ut i framtiden.  

   Lisa 
 
En mer pliktorienterad bevekelsegrund, i linje med den traditionella rollen av en samvets-
grann medborgare, skymtar också hos vissa respondenter: 
 

För det känns som om studenter kanske bör väl ha lite koll på vad 
det är som händer i världen så att man inte… […] Jag tycker att 
man bör veta lite vad som händer. 

    Linn 
 
 
10.3  Nyheter som bedöms som viktiga 
 
 
Nyhetsintresset är relaterat till individens uppfattning om det som har subjektivt värde för 
individen själv. Det värde som ligger i de nyheter som en individ anser vara viktiga har en 
mer normativ laddning. Men vad som är en viktig nyhet är delvis en funktion av det som 
anses vara en nyhet i sig, det vill säga synen på nyhetsgenren. Tidigare forskning (t.ex. 
Costera Meijer 2007; Martin 2008; Marchi 2012) pekar mot att den unga publikens nyhets-
syn kan ha förändrats jämfört med det synsätt som tidigare varit rådande.  
     När det gäller respondenternas syn på nyheter som genre har det redan framkommit att 
en viss vaghet gör sig gällande beträffande gränsdragningen mellan nyhetsinnehåll och an-
nat medieinnehåll. Denna tendens återfinns även bland unga nyhetskonsumenter på andra 
håll (Costera Meijer 2007; Martin 2008). Att den strikta genreindelning, som tidigare varit 
självklar, idag inte längre är relevant på samma vis kan ses som en samlad konsekvens av 
mediekonvergensen, digitaliseringen och de sociala medierna: All information är giltig på 
liknande villkor. Att de digitala nyhetskällorna lägger större tonvikt vid det mer lättsamma 
materialet bidrar också till att lösa upp de traditionella genregränserna.  
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Respondenternas oortodoxa förhållningssätt till begreppen nyheter och nyhetsförmedling, i 
förhållande till de mer strikta redaktionella gränser mellan olika typer av material som tidi-
gare var norm, tar sig uttryck på flera sätt. Lisa använder nyhetsshower, vars främsta syfte 
är att underhålla, som en källa till information om amerikansk politik. Markus söker sig till 
TedTalks i stället för nyhetsrapporteringen för att få inblick i det han vill veta om sådana 
aktualiteter som intresserar honom. Linus, som är intresserad av brotts- och kriminaljour-
nalistik, använder de sociala medierna för att hämta information som inte publiceras i de 
traditionella nyhetsmedierna.  
     Överlag förefaller de unga nyhetskonsumenter som intervjuats att ha en betydligt öpp-
nare syn på vad som kan tjänstgöra som källa till den omvärldsinformation som intresserar 
dem. De normativa föreställningarna om vad som bör utgöra nyhetskällor och nyhetsun-
derlag har inte samma förankring här som i den predigitala nyhetspubliken. Men detta gäl-
ler förhållningssättet till nyheter generellt. När det handlar om vad som utgör en viktig och 
betydelsefull nyhet blir respondenterna betydligt mer traditionella i sitt synsätt. 
     När respondenterna ombeds resonera kring det som utmärker en nyhet som de anser 
vara viktig är samstämmigheten påfallande: En viktig nyhet handlar om något som har 
konsekvenser, som påverkar människor och samhälle. Påverkan ses på flera nivåer: Den 
händelse nyheten gäller kan innebära en direkt konsekvens för respondenten själv, den kan 
direkt eller indirekt påverka andras människors liv, den kan drabba stora mängder männi-
skor eller den kan förändra omvärlden och samhället på makronivå. 
     Respondenterna refererar till detta i både generaliserande och mer konkret bemärkelse 
när de talar om det som är utmärkande för den viktiga nyheten: 

 
En händelse som påverkar samhället, världen. 

Max 
 
Som viktig nyhet tänker jag mig det som kan påverka mitt och flera 
människors liv, och kanske för en längre tid. Okej, så klart en fot-
bollsmatch kan påverka människors liv, de är glada eller ledsna över 
resultatet, men jag menar en nyhet som verkligen kan påverka ens 
liv.  

Mariana 
 
Konflikter, för de ofta så utdragna. Konkreta saker som händer. Rik-
tiga konflikter, när det händer nånting som kan påverka resten av 
världen, som påverkar många civila människor. 

 Mia 
 
Det är ofta beslut som på något sätt förändrar vår omvärld, sam-
hället. Just nu handlar det mycket om hur man bestämmer och tän-
ker i flyktingpolitiken och flyktingfrågan. Miljötoppmötet, vem har 
sagt vad, hur har det gått till. Sånt som känns stort och viktigt just 
nu. Samhällsövergripande saker som kan vara lite mer komplexa.  

Lisa 
 
De synsätt som kommer till uttryck här avviker inte nämnvärt från det som kan sägas vara 
en etablerad, gängse uppfattning om vad som är utmärkande för den viktiga nyheten. Att 
den har betydelse för och berör många människor är även i full i samstämmighet med de 
nyhetskriterier som tillämpas av journalisterna när de tar ställning till nyhetens magnitud 
(Galtung och Ruge 1965; O’Neill och Harcup 2009). 
     Linn pekar på ytterligare en kvalitet i den viktiga händelsen, förutom att den påverkar 
många människor: Den viktiga händelsen är oväntad, den är något som man inte förväntat 
sig. Det oväntade behöver inte vara en oförutsedd händelse, som en olycka eller en natur-
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katastrof, utan det kan också utgöras av en överraskande omständighet, som ett anmärk-
ningvärt yttrande av en inflytelserik person: 
 

Till exempel det här med Sverigedemokraterna. Många politiker där 
har ju sagt väldigt konstiga grejer tycker jag. Och då blir det väldigt 
uppmärksammat för att man inte förväntar sig att man ens tänker 
så. Och sen att man säger det, då blir det ju helt… ja, som man inte 
förväntar sig, och som påverkar många människor.  

Linn 
 

Även detta är i enlighet med de nyhetsvärderingskriterier som redan Galtung och Ruge 
(1965) pekade ut som avgörande för att en händelse skulle betraktas som en nyhet av jour-
nalister. 
     Max framhåller emellertid också en annan aspekt av konsekvensperspektivet, som inte 
explicit brukar förekomma i de olika beskrivningar av nyhetsvärderingskriterier som jour-
nalistikvetenskapen ställt upp. En viktig nyhet är en händelse som inte bara har konsekven-
ser för människor i praktisk mening, utan den väcker också tankar hos folk: 
 

Att folk drabbas, folk tänker till och diskuterar det. 
Max 

 
Respondenternas synsätt på nyhetsbegreppet är nästan genomgående knutet till det som 
både beträffande sin referent och sin konsekvens korresponderar med händelser och till-
stånd i en omvärld som existerar oberoende av både publikens och journalisternas subjek-
tiva perceptioner: En viktig nyhet är faktiska händelser som får konkreta konsekvenser för 
många människor. Dessa konsekvenser knyts inte till någon värdering, vare sig i negativa 
eller positiva termer, eller till någon speciell kategori av följder, utan de begränsas till just 
det påverkande elementet, gärna förstärkt av att konsekvenserna är storskaliga. En av res-
pondenterna framhåller att nyhetshändelsens viktighet är relativ och beror på vem man frå-
gar – det som händer lokalt på en ort behöver inte ha någon betydelse för dem som bor på 
andra håll – men på det stora hela ses betydelsen av begreppet ”påverkar många” som en 
tämligen oproblematiserad och objektiv omständighet. 
     En respondent pekar dock på att det som betraktas som nyhet är det som återfinns i ny-
hetsmedierna, men detta svarar inte primärt mot hans egen uppfattning – istället gäller det 
den nyhetssyn som han tror att andra kan ha. 
 
 
10.4  Synen på svensk nyhetsförmedling 
 
 
Samtliga respondenter har erfarenhet av nyhetsförmedling med hjälp av sociala medier, där 
den både kan förekomma som nyhetsförmedlingen som har professionella journalister som 
upphovsmän och som nyhetsförmedling som kommer från icke-professionella källor. Frå-
gan är hur respondenterna förhåller sig till nyhetsåtergivningar från dessa två typer av käl-
lor.  
     När det gäller den professionella journalistiken ger flera av respondenterna uttryck för 
en mer eller mindre kritisk och distanserad syn på den svenska nyhetsförmedlingen och de 
svenska journalisternas verksamhet. Som högutbildade unga människor, oftast med bak-
grund inom samhällsvetenskap, är detta kanske inte så oväntat. Det källkritiska förhåll-
ningssätt som högre utbildning har som en av sina uppgifter att skola studenterna i borde ge 
utfall även när det gäller synen på nyhetskällor och nyhetsinnehåll. 



 

 111 

Tre utvärderingsaspekter gör sig gällande i den kritik som riktas mot den nyhetsjournalistik 
som de professionella nyhetsföretagen levererar:  
 
• Den världskarta som nyhetsrapporteringen ritar upp. 
• Journalisternas nyhetsvärdering. 
• Etiken i den journalistiska yrkesutövningen. 
 
Den bild av världen som återspeglas i nyhetsförmedlingen är för onyanserad, menar flera 
respondenter. Tonvikten ligger alltför mycket på västerlandet – framför allt på USA och 
Nordeuropa – medan många länder och världsdelar glöms bort. Dessa respondenter efterly-
ser en mer heltäckande bevakning av världen som inte domineras av de traditionellt stora 
nyhetshändelserna: 

 
Det var jättehemskt att så många människor dog [i terrorattackerna] 
i Paris, men dagen innan dog det ännu fler i Beirut och det får inte 
lika stort värde. […] Folk dör varje dag i Mellanöstern och i Afrika, 
i terrordåd och sånt, att man blir lite… Det är inte en nyhet längre 
för det händer hela tiden. 

Lisa 
 

Att nyhetsvärderingen baseras på det spektakulära och dramatiska får kritik även av Mia, 
som hellre vill se en mer kontinuerlig rapportering av sådant som pågår hela tiden i värl-
den, till exempel i anslutning till en inträffad jordbävning:  
 

Vad jag borde veta är vad som händer efteråt, vad som hände innan 
och att de hade vetat det länge. Man borde få mer gradvis rapporte-
ring om världen, hela tiden. Vad händer i Paris nu? Nu är det det 
här klimatmötet idag. Vad händer i morgon? […] Vad händer nu, 
vad har hänt? Så att man vet lite mer hela tiden vad som händer. Att 
det inte blir så här att så fort en sensation kommer så blir det en ny-
het. 

Mia 
 
Lisa är kritisk mot den nyhetslogik som resulterar i att journalisterna fokuserar på det som 
de förväntar sig skall hända i stället för det som faktiskt händer. Journalisternas förhandsin-
ställning styr det som de uppfattar som verklighet, menar hon: 
 

Jag får bara en känsla av att man vill göra sitt jobb rätt och då finns 
det nån slags idé om att man vill beskriva verkligheten, och då gör 
man det inte som från ett blankt blad utan man gör det från en idé 
man tror att verkligheten ser ut redan innan, liksom biased av att jo, 
men i [förorten] så är det kriminellt och läskigt och i centrum är det 
fint och lyxigt och säkert. Och så skriver man nyheterna så. 

    Lisa 
 
Brist på helhetsperspektiv, kontextualisering och kontinuitet får sällskap av kritiska syn-
punkter på den negativism som flera av respondenterna tycker sig se i nyhetsvärderingen. 
Både Markus och Lisa efterlyser mer fokus på positiva saker och händelser. För Markus 
har det en tydlig moralisk undertext att inte enbart rapportera om negativa och destruktiva 
händelser i världen. Han tycker att det är oansvarigt av medierna att göra detta eftersom 
han menar att det inger publiken en föreställningen om att världen håller på att gå under: 
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Desto mer du kollar nyheterna, desto mer säker är du på att världen 
går under, att det kommer att bli krig snart. Så jag tror att för att ha 
ett positivt mindset så ska du inte kolla så mycket nyheter. 

Markus 
 
Han är den av respondenterna som har den mest utpräglat pessimistiska bilden av dagens 
nyhetsjournalistik. Journalister skriver inte för att informera utan för att sälja, säger han, 
och uppskrämda nyhetskonsumenter är mer benägna att fortsätta att bevaka händelseut-
vecklingen och därmed säkra avsättningen för nyhetsmedierna. 
     Markus ifrågasätter inte de redaktionella medarbetarnas personliga moral – de gör bara 
sitt jobb, menar han – men han kritiserar bristen på etik i den underliggande princip som 
styr nyhetsförmedlingen. Journalisterna presenterar en färdig tolkning av verkligheten, men 
de redovisar inte att nyhetsutbudet är just detta: en subjektiv tolkning.  

 
Min kritik är att jag inte tycker att det är schysst att sälja en produkt 
till folk som inte vet vad det är de köper. På ett cigarettpaket står det 
att du dör om du röker. Du måste vara 18 för att köpa cigaretter. 
Men på nyheterna, det är så lättillgängligt på alla plattformar och 
för alla åldrar, det står aldrig på deras nyhetshemsidor att ”det här 
är en subjektiv tolkning av oss själva”. 

Markus 
 
Andra kritiska synpunkter gäller det man uppfattar som bristande respekt hos journalister-
na. Linn kritiserar vissa av de journalister som rapporterade direkt på plats efter terror-
attackerna i Paris. Hon uppfattar deras sätt att utföra sitt jobb som alltför kallhamrat och 
menar att de prioriterade jakten på nyheter framför mänsklig hänsyn: 

 
Dom intervjuade ett vittne, Sebastian hette han kommer jag ihåg, 
som började gråta under intervjun, och då fortsatte dom och fråga 
honom saker. Jag tycker det är väldigt okänsligt ibland. Dom kan 
ställa för privata frågor. Det krävs ibland att en person måste gå där-
ifrån innan de ska förstå att de gått över gränsen. 

Linn 
 
Lisa pekar på publiceringen i svenska medier av namnet på en person som felaktigt miss-
tänktes för samröre med Parishändelserna som ett exempel på att journalisterna ofta har en 
tendens att "haka på tåget utan att man tänker efter vad det får för konsekvenser": 
 

Och sen visade det sig att det var felaktigt. Man kanske inte är så 
kritiskt tänkande som man ger sig själv kredd att vara ibland som 
journalist. 

Lisa  
 
Ytterligare en typ av kritik gäller bristande korrekthet beträffande de sakuppgifter som före-
kommer i nyhetsrapporteringen. Anledningen till detta tillskiver vissa respondenter det 
krav på snabb publicering som ofta utgör ett villkor för nyhetsmedierna – av konkurrensskäl 
måste det gå fort att få ut nyheterna och då kommer redaktionernas faktakontroll på undan-
tag, menar man. 
     Detta hindrar emellertid inte att respondenterna också kan uttrycka uppskattning. Lisa 
anser att journalisterna gör ett bra jobb, trots allt – men "med utrymme för förbättring". 
Linnéa, som tillbringat en hel del tid utomlands, menar att den svenska journalistiken hål-
ler en jämförelsevis hög standard, trots att hon samtidigt tycker att den svenska nyhetsrap-
porteringen saknar perspektiv och att journalisterna kan missa viktiga utrikeshändelser.  
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Markus ger också uttryck för en viss, om än indirekt, respekt för det journalistiska hant-
verkskunnandet på individnivå. Han menar att det är slöseri med journalisternas expertis 
att alla sitter och skriver om samma händelse med nästan samma ord. Samtidigt betonar 
han vikten av att journalisterna har adekvat utbildning för det område som de är satta att 
bevaka och nämner medicinområdet som ett exempel på nyhetsrapportering som han inte 
anser är baserad på tillräcklig kompetens: 
 

Av medicinska journalister så är det 80 procent som inte har någon 
utbildning i att tolka [medicinsk statistik]. Och då är det ändå ett 
spetsämne! 
    Markus 

 
I ett avseende är synen på de professionella journalisternas nyhetsrapportering relativt sam-
stämmig bland respondenterna: De förväntningar som ställs på yrkesjournalisterna är i 
överensstämmelse med den normativa syn på nyhetsjournalistik som traditionellt omhul-
dats inom det västerländska samhället, det vill säga att den professionella journalistens 
uppdrag är att ge en objektiv bild som baseras på fakta, även om uppfattningen om 
huruvida journalisterna verkligen uppfyller detta uppdrag skiljer sig åt bland respondenter-
na. Men flera av respondenterna framhöll att en saklig faktabaserad beskrivning av nyhets-
händelsen inte räcker. Mariana om rapporteringen från terrorattackerna i Paris: 
 

Exakt vad som hände, siffror om vilka som dog, vilka det var som 
gjorde det – jag skulle lita på en tidning för att beskriva den händel-
sen. Men sen, om man ska analysera händelsen – jag skulle ta in 
åsikter från flera håll, från vänner, från folk som har varit där. Inte 
enbart från en tidning. 

Mariana 
 
När Linn resonerar kring medierapporteringen om morden på skolan Kronan i Trollhättan 
hösten 2015 uttrycker hon det så här: 
 

Jag tror att objektivitet måste kombineras med någonting lite mer 
subjektivt, fast från olika perspektiv, inte från bara en person utan 
från en annan som kanske upplevde det på på ett annat sätt. 

Linn 
 
Journalisterna kan ge en faktiskt bild av det som hänt, men om de personer som är berörda 
av händelsen får komma till tals på egna villkor får Linn en starkare känsla av att ha blivit 
insatt i situationen. 
     Linn framhåller betydelsen av visuella återgivningar för att hon skall kunna förstå ny-
hetshändelsen fullt ut, både förnuftsmässigt och känslomässigt. Det var först när videoklipp 
från vittnen som var på plats vid attackerna i Paris började cirkulera som hon tyckte att hon 
verkligen förstod vad som hade hänt. Filmklippen gav henne en helt annan insyn i händel-
sen och en helt annan annan insikt i hur fruktansvärt det var än vad den sakliga nyhetsrap-
porteringen kunde göra. Ett filmklipp som visar händelsen gör det hela mer greppbart och 
verkligt, menar hon. Detta ställer också andra krav på publiken än vad den traditionella 
rapporteringen gör: 

 
Det var mycket jobbigare att kolla på den videon, ganska självfallet, 
än att bara lyssna på vad TV-ankaret säger eller på vad en polis sä-
ger eller på vad en politiker säger. Man förstår att det är hemskt det 
som har hänt men när man sedan kollar på det här [videoklippet], 
då blir man... Det blir mycket starkare. 

Linn 
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Hon nämner både de visuella elementen och miljöljuden; att man kunde höra människor 
prata franska i filmklippet förhöjde känslan av autenticitet och närvaro. 
     Markus poängterar också betydelsen av att kunna ta del av flera perspektiv på en ny-
hetshändelse och berättar om ett inlägg på sociala medier av en man som befann sig i Paris 
på smekmånad med sin fru när terrorattackerna inträffade. Mannen skrev om händelsen 
och om hur han upplevde den, men han gjorde det explicit med utgångspunkt i sin person-
liga situation, och det är just det som tillför rapporteringen av händelsen perspektiv, menar 
Markus. Han är kritisk mot de professionella journalisterna eftersom de gör anspråk på att 
leverera en opartisk bild av verkligheten medan Markus anser att den nyhetsrapportering 
som i verkligheten presenteras för nyhetskonsumenterna är en subjektiv tolkning av det 
som hänt. 
 

Det är farligt när folk påstår att nånting är eller inte är. Man kan all-
tid säga vad man själv tycker eller tror eller tänker eller känner. Så 
länge man gör det och är tydlig med det, så att folk som läser fattar 
det, så är det bara bra att höra andras åsikter. 

Markus 
 

Det handlar inte om vad som är rätt eller fel, utan om hur det kan se ut och te sig från flera 
olika perspektiv. Markus menar att amatörjournalister kan förmedla tankar och känslor 
inför en händelse som ger just sådana perspektiv.  
 

Då är det genuint på nåt sätt. Medan en journalists första priorite-
ring är ju inte "nu vill jag informera människor" utan det är att "nu 
vill jag göra mitt jobb, mitt jobb handlar om att folk ska läsa det här, 
och då måste jag skriva det på ett sätt som gör att folk gärna vill läsa 
det och dela det". 

Markus 
 
Men han ser risker med den subjektiva utgångspunkten. Samtidigt som man kan få insikt 
om olika perspektiv kan man också bli vilseledd. Det finns inga filter som sovrar bort det 
som skulle kunna ge en missvisande bild. 
 

Men så länge man presenterar informationen som personlig, "jag 
tycker det här, jag känner så här, så här uppfattar jag det som", då är 
jag fine med det. Det som är skadligt är när folk säger att "så här är 
det, ni borde göra så här och så här, jag vet att det är så här".  

Markus 
 
Markus och Linn är de mest explicita exponenterna för ett förhållningssätt som innebär att 
man vill komplettera den sakliga och objektiva beskrivning, som förväntas av en profess-
ionell journalist, med mer subjektivt präglade återgivningar av nyhetshändelserna. Markus 
och Linn har emellertid skilda synsätt på vari värdet av detta består. Linn är ute efter att bli 
känslomässigt berörd. Markus intresse för andra människors tankar och känslor med an-
ledning av en nyhetshändelse handlar mer om att han vill få en kognitiv inblick i alternativa 
förhållningssätt. Som sociala kognitioner har dessa två varianter med andra ord både olika 
innebörd och olika syften för mottagaren. 
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10.5  Summering och slutsatser 
 
 
Respondenternas motiv för att ta del av nyheter har undersökts på två olika sätt. Det ena 
innebär att respondenterna har ombetts redovisa anledningarna till varför det i vissa fall har 
varit aktuellt för dem att följa upp den dagliga nyhetsöverblicken med en mer riktad in-
formationssökning. Det andra sättet innebär att respondenten ombetts att redogöra för vil-
ken typ av nyheter som hon eller han generellt sett är mest intresserade av att hålla sig ori-
enterade om, och vilka anledningarna för detta är.    
     När det handlar om det förstnämnda sättet – konkreta anledningar till varför responden-
ten anser att det är motiverat med en uppföljande informationssökning i vissa fall – får 
olika typer av sociala skäl stort utrymme. Respondenterna hänvisar återkommande till vär-
det av att använda viss nyhetsinformation socioinstrumentellt, som en grund för samtal 
inom ramarna för interpersonell kommunikation och social interaktion, eller genom att 
använda den som en social valuta som kan ge prestige och status i de sociala kretsar där 
man har sin förankring. 
     Om respondenterna får uttrycka sig kring orienteringen av sitt nyhetsintresse i mer gene-
rella termer, utan att det är kopplat till deras konkreta agerande i samband med faktisk ny-
hetskonsumtion, gör sig andra anledningar gällande som skäl till att hålla sig orienterad om 
det som pågår i omvärlden. En summering av dessa ser ut som följer: 
 
Personlig relevans: Praktiska konsekvenser eller annan direkt relevans för den egna tillvaron. 
Att dela tid och rum med andra människor räcker emellertid inte ensamt för att skapa så-
dan relevans – det måste finnas mer påtagliga överlappningar mellan individen och andra 
människor för att detta skall aktualiseras. Här kan man möjligen urskilja en av anlednin-
garna till den lokala morgonpressens försvagade förankring i den yngre nyhetspubliken 
generellt: Det räcker inte längre med att man delar en "föreställd gemenskap" (Anderson 
1983) som baseras på de gemensamma intressen och angelägenheter som förenar de män-
niskor som lever på samma ort och i geografisk närhet till varandra. Sådan gemenskap 
hämtar man på andra håll. Det krävs mer handfasta och konkreta anledningar att hålla sig 
informerad om vad som händer lokalt om man skall vara intresserad. 
 
Samhällsengagemang: Intresse för att följa utvecklingen inom olika områden och för frågor 
som man anser har betydelse för samhället i stort. Att unga idag inte är intresserade av att 
följa händelseutvecklingen inom det lokala närområdet om de inte har särskilda skäl behö-
ver inte betyda att de inte är engagerade i samhället. Det behöver bara betyda att deras 
samhällsengagemang riktas mot andra processer i samhället än dem som återfinns på den 
lokala nivån. Merparten av respondenterna ger uttryck för ett mycket starkt och uttalat 
engagemang i olika samhällsfrågor, och aktiverar sig också för att sätta sig in dem och följa 
utvecklingen, men dagens medie- och nyhetsvärld erbjuder betydligt mer utbyggda möjlig-
heter att utöva samhällsintresse för globala frågor än tidigare, då de informationsflöden 
som gällde detta var begränsade till de stora riksmediernas utrikesrapportering och några 
enstaka, nischade tidskrifter.  

 
Utmaning: Nyheterna kan erbjuda underlag för det medieutbyte som handlar om den stimu-
lans och utmaning som finns i att betrakta världen som ett pussel som man finner nöje i att 
försöka lösa, om och om igen.  
 
Pliktkänsla: En god samhällsmedborgare bör hålla sig orienterad om det som händer i sam-
hället och i omvärlden, ett normativt värde som tas för givet att man skall försöka sträva ef-
ter – i enlighet med den traditionella medborgarroll som Bennett et al. (2011) menar möjli-
gen är stadd i upplösning. 
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Det finns med andra ord en viss diskrepans mellan de anledning att sätta sig in i nyheter 
som i praktiken dikterar respondenternas nyhetsreception å ena sidan och de anledningar 
som respondenterna framhåller när det handlar om ett mer principiellt och normativt orien-
terat intresse å den andra sidan. I praktiken betyder det socioinstrumentella utbytet mest, i 
princip handlar det i betydligt större utsträckning om sådana normativa värden och utbyten 
som finns inlagrade i vår mediekultur och som bland annat är relaterade till föreställnin-
garna om den goda medborgaren.  
     Denna diskrepans återkommer även i samband med synen på nyheter generellt å ena 
sidan och det som utmärker den viktiga nyheten. I receptionspraktiken tillåter sig respon-
denterna att förhålla sig relativt fritt till begreppet nyhet och nyheten som genre och in-
formationsresurs, men när det handlar om normativa föreställningar om den viktiga nyhe-
ten gör sig de traditionella värderingarna gällande.  
     Det ligger nära till hands att tolka detta som att sociokulturella förväntningar medverkar 
i att forma respondenternas självsyn som nyhetskonsumenter, även om dessa förväntningar 
inte avspeglas lika mycket i den faktiska nyhetsreceptionen.  
     Respondenterna drar inte några knivskarpa gränser mellan nyheter som redaktionell 
genre och annat medieinnehåll på de digitala plattformarna. De visar tydliga tendenser att 
aktivt söka upp aktualitetsinformation även från källor utanför de traditionella nyhetsme-
dierna och utnyttjar på så vis de möjligheter som idag finns att vidga informationshorison-
terna. Detta innebär att man inte med nödvändighet är låst vid normativa föreställningar 
om vad som utgör en nyhetskälla och vad som inte kvalificerar som en sådan – man söker 
gärna omvärldsinformation på de egna villkoren och utifrån de egna prioriteringarna. 
      Respondenterna är överlag mer kritiska än uppskattande när det gäller utvärderingen av 
den svenska nyhetsrapporteringen, även om positiva omdömen inte saknas helt. Kritiken 
gäller i huvudsak aspekter som rör nyhetsrapporteringens världskarta, nyhetsvärderingen 
och den journalistiska etiken. Den undertext som man kan skönja är ett förhållningssätt till 
journalistisk som ligger mycket nära det som kommit till uttryck i den medieideologi som 
betecknas den sociala ansvarsideologin (Siebert et al. 1976 [1956]): Mindre inriktning mot 
sensationsjournalistik och andra kommersiellt betingade inslag i det journalistiska yrkesut-
övandet, och i stället mer fokus vid det ansvar som nyhetsmedierna har både inför sin 
publik och inför samhället i stort.  
     I respondenternas ögon har journalisterna ett uppdrag att ge publiken en objektiv, fakta-
baserad bild av de nyhetshändelser som de är satta att bevaka, vilket också är i linje med 
den sociala ansvarsideologin, men man nöjer sig inte med enbart detta som underlag för 
kunskapsbildning. Det finns också krav på en mer subjektiv kontextualisering av nyhets-
händelsen i form av personligt färgade perspektiv, gärna från flera håll. Men då handlar det 
inte om det klassiska begreppet opartiskhet, det vill säga att alla parter skall få komma till 
tals för att ge en en så balanserad bild som möjligt och för att undvika otillbörligt gynnande 
av en av parterna (Westerståhl 1972). Tvärtom värdesätter man det partiska inslaget så 
tillvida att man förväntar sig en subjektiv skildring som är präglad av den utgångspunkt 
som personen i fråga har – så länge det klart framgår att det rör sig om ett personligt syn-
sätt. Liknande invändningar mot den traditionella nyhetsförmedlingen återfinns även bland 
unga nyhetskonsumenter på andra håll; där har man också gett uttyck för skepsis på grund 
av att man ansett att nyhetsinnehållet präglas av ett alltför ensidigt perspektiv och att den 
påbjudna journalistiska objektivitetsnormen inte stimulerar till engagemang och ställnings-
tagande (Barnhurst och Wartella 1991; Zerba 2011; van Cauwenberge et al. 2013). 
     Bakom detta framträder två skilda motiv bland respondenterna. Det ena är kognitivt 
orienterat och handlar om att skaffa tillgång till en rikare grund för kunskapsbildning och 
för att själv kunna dra slutsatser om innebörden och betydelsen av nyheten, en ambition 
som innebär att man fjärmar sig från föreställningen om att det går att leverera en enda 
sanning och att det finns ett ofärgat, opartiskt sätt att återge världen. Denna utgångspunkt 
innebär i praktiken ett ifrågasättande av den traditionella nyhetsjournalistens yttersta syfte: 
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Att sakligt och opartiskt beskriva omvärlden. Journalistens bild av sanningen betraktas som 
en av flera tänkbara sanningar, och denna bild behöver kompletteras med fler bilder. Ur 
ontologisk synvinkel utgör detta en betydligt mer konstruktivistiskt orienterad världsbild än 
den som brukar göra sig gällande som common sense-kunskap inte bara beträffande journa-
listik och nyhetsförmedling utan även beträffande verkligheten generellt. 
     Det andra motivet bakom att få tillgång till kompletterande perspektiv på nyheten är 
emotionellt orienterat och handlar om ett behov av att själv kunna uppleva den innebörd 
som nyhetshändelsen kan ha och att få möjlighet att leva sig in i andra människors förut-
sättningar att förhålla sig till händelsen. Detta förutsätter att man har både vilja och för-
måga att utveckla sociala kognitioner, och att man som publik är beredd att ta på sig den 
extra påfrestning som det innebär att hysa negativa känslor och upplevelser. I gengäld får 
man som publik en starkare känsla av autenticitet och närvaro i förhållande till händelsen. 
Denna strävan att reducera avståndet mellan sig själv och det som utgör nyhetens essens 
rymmer inslag av både upplevelsesamhällets credo och det senmoderna samhällets globali-
seringstendenser. 
     Lewis (1991) pekar på hur publiken kan använda mediernas fiktionsinnehåll som ett sätt 
att få kunskap om vardagens villkor – i till exempel realistiska dramaserier kan tittarna 
känna igen sig i olika vardagssituationer, sociala konflikter och moraliska dilemman. Lewis 
relaterar denna publikupplevelse till upplevelsen att titta på TV-nyheter och för fram tanken 
att människor upplever den värld de möter i mediernas fiktionsinnehåll som mer bekant, 
näraliggande och relevant för deras egen verklighet och vardag än den värld som återges i 
TV-nyheterna, som i stället återspeglar en tillvaro fylld av elitpersoner, dramatiska händel-
ser och problemdefinitioner som tittaren själv inte har direkt, praktisk erfarenhet av och 
som ter sig främmande och obegripliga. I en diskussion med utgångspunkt i denna tanke-
gång menar Morley (1999) att den värld som nyheterna återger ligger så långt från publi-
kens egna erfarenheter och vardag att publiken inte har möjligheter att utvärdera eller ta 
ställning till validiteten i återgivningen – i stället är man som tittare prisgiven åt de utvärde-
ringsnormer som TV-nyheterna själva har upprättat och blir beroende av de kriterier som 
ligger inbyggda i den speciella ontologi som TV:s nyhetsjournalistik utgår från. 
      De här diskussionerna härrör från en tid då sociala medier inte fanns och då de flesta 
nyhetskonsumenter inte hade tillgång till den medborgarjournalistik, som internet och so-
ciala medier idag ger utrymme för. Tillgången till ett bredare och, upphovsmannamässigt 
sett, mer komplext utbud av nyhetsinformation ger dagens nyhetskonsumenter möjlighet 
att utveckla nya förhållningssätt till detta. Det synsätt som återfinns bland mina responden-
ter överbryggar den ontologiska klyfta som både Lewis och Morley refererar till, den mel-
lan den igenkännbara vardagsvärlden i dramaserierna och den avlägsna nyhetsvärlden, be-
folkad av celebriteter och präglad av extraordinära förhållanden och händelser. Responden-
terna både accepterar och uppskattar den traditionella nyhetsvärderingen och den typ av 
journalistik som denna resulterar i, men de är inte tillfreds med det avstånd som finns mel-
lan dem själva och det som Morley föreslår kan kallas för TV-nyheternas ”parallella univer-
sum” (Morley 1999:142). Genom att föra in röster och synsätt från lekmän, ”vanliga män-
niskor” som står utanför nyhetslogiken, slås en bro mellan dessa världar, antingen genom 
att skapa en emotivt präglad ingång nyhetsreceptionen eller genom att slå sönder nyhetslo-
gikens världsbild med hjälp av andra perspektiv och prioriteringar.  
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Kapitel 11 
Nyhetskällorna 

 
 

 
 

e traditionella svenska nyhetsmedierna har av hävd haft en mycket stark ställning – i 
allmänheten, i det svenska samhället och i den svenska kulturen. Den svenska lokala 

morgonpressen har haft en publik förankring och betydelse som inte äger sin motsvarighet 
på något annat håll, åtminstone inte utanför Norden (Weibull och Wadbring 2014). TV 
och radio har åtnjutit en särställning i den svenska mediekulturen som inte enbart baserats 
på frånvaron av konkurrens (före avregleringen) utan också på medieideologiska och kultu-
rella grunder (Elliot 1992, 1997). Trots detta har en mycket markant förskjutning av medie-
vanorna på kort tid ägt rum bland de unga. Att dagens unga nyhetspublik, både i Sverige 
och på andra håll, inte använder de traditionella nyhetsmedierna utan i huvudsak faller 
tillbaka på sociala medier och andra helt internetbaserade plattformar för att skaffa nyheter 
är en entydig och genomgående tendens; bland de yngre grupperna handlar det inte om en 
övergång från ett gammalt till ett nytt mediesystem med hjälp av en gradvis introduktion av 
de nya medierna – de unga har omfamnat den digitala nyhetsförmedlingen fullt ut.  
     Mot bakgrund av detta kan man fråga sig hur den unga publiken värderar olika nyhets-
källor, framför allt varför man prioriterar de digitala plattformarna framför de traditionella 
formaten. I detta kapitel belyses hur de unga respondenter, som utgör det empiriska un-
derlaget för denna undersökning, förhåller sig till detta. Detta görs dels genom en gransk-
ning av vilka specifika nyhetskällor respondenterna vanemässigt använder sig av, dels ge-
nom en redovisning av hur respondenterna värderar olika medier som just källor till nyhe-
ter. Inledningsvis redovisas en kortfattad översikt över den kunskap som finns om de prin-
ciper som traditionellt har reglerat hur publiken väljer de medier som ingår i den så kallade 
medierepertoaren, det vill säga den samlade uppsättning medier som en användare regel-
mässigt tar del av.  
 
 
11.1  Medierepertoarer 
 
 
En stor del av forskningen om publikens användning av medier har bedrivits från utgångs-
punkten att olika medier tillfredsställer olika behov hos människor (Blumler och Katz 1974; 
Rosengren et al. 1985). Redan tidigt ansåg de forskare, som arbetade inom denna tradition, 
sig vara i stånd att urskilja en tydlig skillnad mellan (tryckta) dagstidningar och TV när det 
gällde de primära funktioner som medierna hade för publiken: Dagspressen togs främst i 
bruk för att tillfredsställa behovet av praktisk information och för att känna delaktighet och 
samhörighet med samhället och den sociala omgivningen, medan TV huvudsakligen an-
vändes för mer ”lättviktiga” syften som tidsfördriv, underhållning och eskapism (Katz et al. 
1973; Katz et al. 1974). Att de flesta människor regelbundet använde sig av flera olika me-
dier kunde då förklaras med att de flesta har behov av både information och underhållning 
– vilket resulterade i att man både läste dagstidningar och tittade på TV. 
     Denna grova funktionsdistinktion mellan dagstidningar och TV har ifrågasatts sedan 
dess. De senaste decenniernas expansion av det totala mediebudet i kombination med den 
tilltagande mediekonvergensen har givit ytterligare näring åt detta ifrågasättande. Idag ser 
man det som självklart att mediekonsumenterna inte kopplar ett visst motiv för mediean-
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vändning enbart till ett enda specifikt medium (Yuan 2011). Det har blivit uppenbart att en 
medieanvändare inte bara kan ta olika medier i bruk av olika anledningar, utan att det 
också är möjligt att använda ett och samma medium för att ta del av många olika typer av 
innehåll, och även att ta del av samma eller likartat innehåll via flera olika typer av medier 
och plattformar.  
 
 
Medierepertoarens princip 
 
Tidigare var det snarare regel än undantag att använda sig av flera olika medier, och detta 
är fortfarande vanligt i den svenska publiken (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017), även 
om det nu blivit möjligt att begränsa sig till en enda digital plattform och ändå ha fortsatt 
tillgång till en stor del av utbudet. Normalt väljer en sådan flermedieanvändare inte fritt 
bland alla tillgängliga mediealternativ vid varje användningstillfälle, utan användaren har i 
praktiken en fast medierepertoar som regelmässigt används. De medier som lämnas utanför 
repertoaren skulle lika gärna kunnat vara icke-existerande. Studier av kabel-TV-
prenumeranter i USA visade att det antal TV-kanaler som ingick i tittarnas repertoarer vis-
serligen ökade då det tillgängliga kanalutbudet ökade, men repertoarerna växte inte hur 
mycket som helst – det fanns en övre gräns (Heeter 1985; Webster och Phalen 1997). 
Publiken tenderar med andra ord att fortsätta att återkommande välja en viss uppsättning 
alternativ framför andra, även om tillgängligheten av medier och utbud gör det möjligt att 
komponera nya mediekombinationer varje dag. 
     Mediekonsumenten utvärderar och omprövar således inte kontinuerligt sitt val av me-
dier, utan inrättar sina fortsatta medievanor med utgångspunkt i en given uppsättning me-
dier som sedan kvarstår. Detta kan både ses som ett sätt att hantera överflödet av kanaler i 
utbudet (Heeter 1985) och som ett uttryck för hur medievanorna institutionaliseras i indivi-
dens vardagsrutiner när väl det initiala, mer medvetna valet, har gjorts (Diddi och LaRose 
2006; LaRose 2010).  
     Ofrånkomligen har medieanvändarna vid ett visst tillfälle fattat ett beslut att använda 
vissa medier i stället för andra. Frågan är vad det är som betingar detta initiala val. Två ty-
per av styrande principer har diskuterats (se t.ex. Reagan 1996; van Rees och van Eijck 
2003):  
 
• Den ena innebär att medierna väljs mot bakgrund av användarens preferens för vissa 

typer av innehåll, vilket innebär att de medier som erbjuder det önskade innehållet på bäs-
ta sätt prioriteras. Man väljer till exempel de medier som erbjuder mer sportbevakning än 
andra, eller de medier som har den bästa utrikesbevakningen.  

 
• Den andra principen går ut på att det i första hand är mediet i sin egenskap av förmed-

lingskanal, teknik eller organisation/företag som bestämmer valet. Man väljer dagstid-
ningar i stället för TV på grund av en preferens för tidningar eller ett specifikt tidningsfö-
retag, eller webbradio i stället för sociala medier på grund av att man föredrar radiome-
diet.  

 
Distinktionen mellan preferens för en viss typ av innehåll respektive ett visst medium kan 
delvis falla tillbaka på motivationen bakom medieanvändningen och graden av vanemäs-
sighet: Målinriktade och aktiva användare tenderar att prioritera det innehållsliga medan  
mer passiva och vanemässiga användare i stället tenderar att knyta an till mediet (Rubin 
2002). 
     Idag har båda dessa preferensprinciper fått förändrad betydelse. Mediekonvergensen 
borde egentligen ha gjort den första principen i stort sett överflödig, eftersom det numera är 
möjligt att få tillgång till en mycket stor del av det tillgängliggjorda medieinnehållet via en 
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och samma plattform. Frågan är hur den senare principen, den som innebär att publiken tar 
utgångspunkt i förmedlingskanalens egenskaper, tar sig uttryck idag.  
     Det har utförts en del studier som ger stöd åt att båda dessa typer av preferenser fortfa-
rande är aktuella som princip bakom konstruktionen av medierepertoarer, men de ger 
också visst stöd åt antagandet att mediepreferensen kan vara på väg att bli viktigare än in-
nehållspreferensen. Van Rees och van Eijck (2003) fann i en studie av den nederländska 
publiken att det föreföll vara en kombination av både mediepreferenser och innehållsprefe-
renser som låg bakom kompositionen av publikens medierepertoarer. De fann också att 
tillgänglighetsfaktorn, det vill säga individens praktiska möjlighet att använda mediet, fort-
farande har stor betydelse för medierepertoarens sammansättning, trots de möjligheter som 
nu finns att frikoppla medieanvändningen från dessa begränsningar. Men inom denna ram 
fanns också utrymme för individuella preferenser att göra sig gällande, framför allt sådana 
som var relaterade till individens ålder och utbildning. 
     Taneja et al. (2012) kom fram till en annan slutsats. I sina analyser av medierepertoarer 
inom den amerikanska publiken kunde de identifiera ett antal basrepertoarer som i första 
hand var centrerade kring ett visst medium och inte kring en viss innehållskategori. En typ 
av repertoar var relaterade till yrkesmässig användning av datorer och digitala plattformar, 
en annan till TV-tittande generellt, en tredje byggde på den smarta mobilen och en fjärde 
centrerades kring online-medier som användes för konsumtion av film, online-nyheter och 
sportbevakning. I övrigt kunde de dock göra samma observationer som van Rees och van 
Eijck: Användningen av de olika repertoarerna var starkt knuten till vardagsrutinerna och 
mediernas tillgänglighet, och både ålder och utbildning spelade viss roll för hur individen 
konstruerade sin repertoar.  
     Men det finns också studier som pekar mot att vare sig preferensen för ett visst medium 
eller preferensen för en viss typ av innehåll behöver vara bestämmande för medierepertoa-
ren, utan att det i stället kan handla om graden av medieanvändning generellt. Med ut-
gångspunkt i ett mycket omfattande underlag har Hasebrink och Popp (2006) studerat hur 
den tyska mediepubliken kombinerar olika medier till repertoarer. De fann att om en indi-
vid är en högfrekvent användare av ett medium tenderar hon eller han att också vara hög-
frekvent användare av andra medier. TV avvek emellertid från detta mönster – ju mer man 
tittar på TV, desto mindre använder man andra medier. I det avseendet återkommer den 
TV-centrerade medierepertoaren från studien av Taneja et al.  
 
 
Nyhetsrepertoarer 
 
Det som hittills anförts gäller de medierepertoarer publiken använder generellt. Den upp-
sättning medier som människor använder för nyhetsändamål kan emellertid skilja sig från 
de medier man använder för andra syften. Man kan använda de medier som redan finns 
inom den ordinarie medierepertoaren även för nyhetskonsumtion, men man kan också ha 
en särskild uppsättning medier som används specifikt för omvärldsbevakning (Reagan 
1996). 
     Valet av medier för nyhetsbruk kan styras av samma principer som gäller för mediere-
pertoaren i sin helhet: Antingen väljer man att ta del av nyheterna i vissa medier eftersom 
man föredrar just de medietyperna, eller så väljer man nyhetskällor mer instrumentellt med 
utgångspunkt i de ämnen eller områden som man i första hand är intresserad av att hålla 
sig orienterad om. I det förra fallet väljs nyhetskällorna normalt inom ramarna för de me-
dier som redan ingår i medierepertoaren, i det senare fallet kan nyhetskällorna antingen 
väljas inom den befintliga repertoaren eller bland andra medier som då läggs till den befint-
liga repertoaren.  
     Reagan (1996) fann att när det handlade om publik med olika specialintressen gjorde sig 
den senare principen gärna gällande. Sportintresserade prioriterade till exempel andra me-
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diekombinationer än vad nyhetskonsumenter som var intresserade av utrikespolitik gjorde 
– inte på grund av preferensen för den ena eller andra medietypen utan på grund av de 
olika mediernas utbud beträffande sport respektive utrikespolitik. Detta påverkade den to-
tala medierepertoarens storlek; de som valde medier efter sina intresseområden tenderade 
att ha större repertoarer än andra eftersom de kompletterade den befintliga medierepertoa-
ren med medier som fyllde deras behov av information bättre än de medier som redan 
fanns i repertoaren (men som de fortsatte att använda av andra skäl). I gruppen som byggde 
upp sin medierepertoar för nyhetsbruk utifrån ett specialintresse visade sig antalet informa-
tionskällor i repertoaren korrelera med graden av intresse för det särskilda området. Ju 
högre grad av intresse, desto fler källor – men bara upp till en viss nivå.  
     Reagan identifierade flera olika typer av mediekombinationer i den amerikanska publi-
ken, både beträffande antalet medier i repertoaren och beträffande de typer av nyhetskällor 
som användes. Hans slutsats var att de medierepertoarer som man hittar inom den aktivt 
väljande delen av publiken skiljer sig beroende på vilket nyhetsområde det handlar om. 
Repertoarerna är mer komplexa beträffande konsumtion av nyheter inom områden som 
användarna är extra intresserade av medan samma användare nöjer sig med att lita på 
”easy-to-use”-medier för sådana nyheter och sådan information som har lägre relevans.  
     Reagans studie utfördes i en mediemiljö som fortfarande dominerades av de traditio-
nella medieformaten. I dagens mediemiljö, där det finns tillgång till både gamla och nya 
medieformat, blir villkoren annorlunda. Ett exempel på en mer aktuell studie är Yuan 
(2011), där medieanvändare i Kina studerades i syfte att undersöka hur de kombinerar 
olika nyhetskanaler för att komponera en medierepertoar. Yuan tittade särskilt på före-
komsten av två olika sätt att använda medierna i repertoaren för nyhetskonsumtion (jfr 
Chaffee 1986): Ett är att välja att använda olika nyhetsmedier för olika typer av nyheter; 
medievalet kommer då att vara beroende av vilken typ av nyhetsområde man har behov av 
att hålla sig orienterad om och av hur väl man anser att olika medier sköter sin uppgift som 
nyhetsförmedlare. Ett annat sätt är att använda flera av de medier som finns i repertoaren 
för att ta del av samma typ av nyhet, särskilt om man är speciellt intresserad av att hålla sig 
orienterad om just det området. Yuan fann stöd för att båda principerna förekommer bland 
de kinesiska nyhetsanvändarna. Hon fann också att i vissa fall ersatte de digitala medierna 
de traditionella som nyhetskanal, men att det vanligaste var att den kinesiska nyhetspubli-
ken kombinerar gamla och nya medier i olika konstellationer.  
     Även i en dansk studie från 2009 fann man medierepertoarer som bestod av både nya 
och traditionella medier. Alla de repertoarer för nyhetskonsumtion som kunde identifieras 
inbegrep både mainstream-TV och nyhetssajter på internet bland de fem medier och platt-
formar som var vanligast förekommande i repertoarerna. Man kunde också konstatera att 
om två nyhetskonsumenter har en medierepertoar som är sammansatt på samma sätt behö-
ver inte detta betyda att man också använder medierna på samma sätt: både anledningen 
till att man använder medierna och frekvensen i användningen varierade beroende på indi-
vidfaktorer och social situation. (Schröder 2015) 
     Eftersom den unga publiken är mer benägen än andra att använda digitala medier är det 
särskilt intressant att undersöka hur just unga väljer att kombinera gamla och nya medier. I 
en undersökning med fokus på unga nyhetsanvändare i Nederländerna studerade van 
Cauwenberge et al. (2013) hur en grupp studenter konstruerade sina medierepertoarer när 
det gällde nyheter. Forskarna kunde konstatera att valet av medier och plattformar för ny-
hetsändamål i första hand berodde på nyheternas tillgänglighet, men de fann också att till-
gänglighet kunde betyda helt olika saker för användare med olika medierepertoarer. Det 
gick att identifiera en tydlig skiljelinje mellan de användare som använde medierepertoarer 
som bestod av olika kombinationer av traditionella medier och sådana användare som kon-
struerade sina repertoarer utifrån i huvudsak digitala medier och plattformar. 
     För användare med repertoarer där tonvikten låg på traditionella medier betydde till-
gänglighet att nyhetskonsumtionen kan ske utan besvär eller extra ansträngning. Tillgäng-
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ligheten gällde framför allt den språkliga och presentationsmässiga aspekten av nyheterna: 
Nyheterna skulle framställas på ett entydigt sätt och vara enkla att förstå, och användarna 
ville ha tydliga indikatorer på vad som utgjorde de viktiga och relevanta nyheterna. De här 
studenterna var relativt passiva, de ville inte söka information själva utan förväntade sig att 
nyheterna skulle nå dem ändå. Deras nyhetsanvändning präglades överlag av ett mer va-
nemässigt och rituellt förhållningssätt och de lyfte gärna fram andra aspekter än informa-
tionsaspekten när det gällde utbytet av nyhetskonsumtionen (tidsfördriv, avkoppling och 
liknande). 
     De studenter som i första hand vände sig till digitala plattformar för nyheter var överlag 
mer nyhetsintresserade och ägnade mer tid åt nyhetskonsumtion. I denna grupp var till-
gänglighet likvärdigt med att ha tillgång till ett brett och varierat innehållsutbud och att 
kunna ta del av nyhetsutbudet oberoende av tid och rum. De var mer aktivt uppsökande 
när det gällde nyheter och integrerade gärna omvärldsbevakning med sina övriga vardags-
aktiviteter.  
     Den utbyggda valfrihet som den senaste tidens medieutveckling har medfört tillsam-
mans med den tilltagande mediekonvergensen gör att frågan om hur en enskild mediekon-
sument kombinerar olika medier och plattformar inom ramarna för sin totala mediean-
vändning fortfarande är aktuell, fast med en annan innebörd. Nu finns det anledning att 
fråga sig om det över huvudtaget fortfarande förekommer mediekombinationer i den del av 
publiken som uteslutande använder sig av digitala medieplattformar och format och som i 
huvudsak litar till sociala medier som förmedlare av nyheter.   
 
 
Respondenternas medierepertoarer  
 
De predigitala användningsmönstren förutsatte att användarna hade en fast uppsättning 
nyhetsmedier som regelmässigt togs i bruk. Tidigare studier av den svenska publiken har 
visat att vissa mediekombinationer systematiskt förekommer oftare än andra, och att dessa 
medierepertoarer också kan knytas till vissa sociala grupper (se t.ex. Reimer 1994). 
     Bland mina respondenter tas sociala medier flitigt i bruk som ett redskap för att bevaka 
och överblicka nyhetsscenen, men det betyder inte att respondenterna inte längre behöver 
välja bland nyhetskällorna. Oavsett nyhetsstrategi hamnar samtliga om och om igen i situa-
tionen att behöva skaffa mer nyhetsinformation om vissa händelser. Då tvingas de att välja 
bland medierna. Eftersom de inte har förbundit sig till att använda en viss daglig nyhets-
källa genom prenumerationer eller på annat vis kan de i princip alltid välja fritt i utbudet. 
Sådana valsituationer resulterade tidigare i fasta medierepertoarer (Heeter 1985; Webster 
och Phalen 1997), men frågan är hur dagens mediekonsumenter agerar. 
     Av intervjuerna med respondenterna framkom att de nyhetsmedier som används mest 
regelbundet är SVT eller TV4, då som regel via playfunktionen, och dagstidningar online. 
Många använder sig främst av Aftonbladets webbversion, men Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet online nämns återkommande när det gäller uppföljande läsning av sådant som 
man vill veta mer om. Vissa utländska nyhetsförmedlare nämns också av en del responden-
ter, framför allt BBC, CNN och Al Jazira. Samtliga respondenter använder sig av sociala 
medier, framför allt Facebook som alla är mer eller mindre flitiga användare av, även om 
benägenheten att betrakta denna plattform som en nyhetsförmedlare varierar. Instagram, 
Twitter, Jodel, Snapchat, Flashback och Reddit anges också som regelmässigt använda 
sociala medie-plattformar, men i mer begränsad omfattning.  
     Det val av nyhetskällor som i huvudsak utmärker respondenterna uppvisar likheter med 
valet av nyhetskällor bland övriga unga vuxna: Facebook, TV-nyheter och kvällstidning 
online. Detta innebär inte att respondenterna kan betraktas som representativa för alla 
svenska ungdomar mellan 20 och 25 år, men det indikerar att de som grupp betraktat inte 
avviker från genomsnittet i någon nämnvärd utsträckning vad gäller val av nyhetskällor.  
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De nyhetsmedier som mina respondenter använder regelbundet faller således inte ut i enty-
diga medierepertoarer på det vis som var vanligt i den fördigitala publiken. De sociala me-
dierna förekommer i samtliga respondenters dagliga användningsrutiner, men dels används 
inte dessa plattformar primärt som nyhetsförmedlare av alla, dels är det tveksamt om man 
kan beteckna de sociala medie-plattformarna som specifika nyhetskällor; de torde snarare 
utgöra kanaler för distribution av nyheter från andra källor och inte som nyhetskällor i sig.   
     Intervjuerna antyder att det inte är alldeles självklart för dagens unga nyhetskonsumen-
ter att hålla sig med en fast medierepertoar för att bevaka omvärldshändelserna. I några få 
fall kan man skönja en återkommande kombination av vissa medietyper som används re-
gelbundet: Några använder sig dagligen av en eller flera av de stora dagstidningarna, i ett 
par andra fall är det TV-nyheterna som kan sägas vara genomgående. Detta mönster är 
emellertid inte speciellt framträdande. Det är också påfallande hur ofta även dessa respon-
denter refererar till flera olika tidnings- eller programföretag som likvärdiga alternativ inom 
samma mediekategori.  
     Det finns således inte egentligen några medierepertoarer bland respondenterna. De sök-
beteenden beträffande nyhetsinformation som återkommer bland respondenterna präglas 
emellertid av en viss orientering mot specifika typer av medier. Nyhetsbevakarna använder 
sig av de stora dagstidningarna (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Afton-
bladet och Expressen) samt Sveriges Radio, medan pragmatikerna – som ju litar på sociala 
medier i det första steget – googlar fritt efter nyhetskällor när det dyker upp något som 
fångar deras intresse i nyhetsflödet. De kluvna lutar sig mot TV-nyheterna vid sidan av 
Facebook i första steget och vänder sig sedan gärna till storstadspressen i det andra, uppföl-
jande informationssteget. 
     Det mest påfallande är inte vilka medier som systematiskt återkommer i respondenter-
nas nyhetsrepertoarer utan vilka som saknas, det vill säga de lokala morgontidningarna. 
Dessa utgjorde tidigare grundstommen i den svenska publikens användning av nyhetsme-
dier (Weibull 1983; Weibull och Björkqvist 1989; Andersson och Weibull 2013). För res-
pondenterna i denna studie, liksom för övriga unga, har lokaltidningarna emellertid fått en 
mer marginell plats i tidningsläsningen. Bland de kluvna finns en respondent som dagligen 
tittar i lokaltidningar online – dels den lokaltidning som är störst på hennes uppväxtort, 
dels en av lokaltidningarna på hennes studieort – men i övrigt är det bara någon enstaka 
respondent som sporadiskt tittar i lokaltidningen hemifrån, antingen på papper när man är 
på besök i föräldrahemmet eller online när man har förstått att något särskilt har inträffat 
hemmavid. 
     Intervjuerna är genomförda i en strategiskt vald grupp av unga vuxna: studenter vid hög-
re utbildningar. Eftersom denna grupp torde vara mer motiverad än andra att ta del av ny-
hetsförmedlingen utgör de ett underlag som gör det möjligt att urskilja olika strategier för 
nyhetsbevakning, vilket gör dem lämpliga som underlag för denna studie, men de utgör 
samtidigt en grupp som skiljer sig från många andra unga. De har ofta varit tvungna att 
lämna sin hemort för att kunna bedriva sina studier och få den utbildning de valt. De har 
med andra ord inte samma anledningar att fortsätta att ta del av lokaltidningen hemma 
som deras jämnåriga kamrater som bor kvar. Det är alltså inte särskilt anmärkningsvärt att 
intresset för att hålla sig informerad om det som händer i den gamla hemorten svalnar när 
de flyttar till en universitetsstad, trots att det numera är betydligt enklare att fortsätta att 
läsa den lokala morgontidningen eftersom den som regel finns tillgänglig online. Om res-
pondenterna fortfarande regelbundet läser den morgontidning som förekom i uppväxthem-
met handlar det i de flesta fall om storstadstidningar, som skiljer sig från lokaltidningarna 
genom att ha ett innehåll av mer generellt intresse. Läsningen av den lokala morgontid-
ningen upphör som regel, även för de respondenter som hade som vana att läsa den vid fru-
kostbordet i föräldrahemmet, men ersätts inte av läsning av en lokaltidning som bevakar 
den nya hemorten.  



 

 124 

En annan observation mot bakgrund av intervjuerna är att digitalt baserad nyhetskonsum-
tion tenderar att flyta ihop för respondenterna – vid flera tillfällen under intervjuerna hade 
de uppenbara svårigheter att minnas exakt vilket nyhetsföretag de vänt sig till, inte bara vid 
särskilda händelser som utlöst sökning efter ytterligare information utan även beträffande 
den dagliga nyhetskonsumtionen. De hade också emellanåt svårt att dra sig till minnes om 
de nyhetskällor de använt i ett specifikt fall utgjordes av online-tidningar eller av eterme-
dier. Detta är kanske inte så märkligt när det gäller nyhetsklipp som cirkulerar via de socia-
la medierna, eftersom sådana klipp kan härröra från både tidningar och TV, men även i så-
dana fall då respondenten vänt sig direkt till nyhetskällan kunde det ibland råda osäkerhet 
om vilken källa det handlat om. 
     Det digitala formatet kan vara en del av förklaringen till detta: På Google ser alla länkar 
likadana ut, och de användare som prövar sig fram genom att klicka på flera länkar kan lätt 
tappa orienteringen om var de har hamnat. Ytterligare en förklaring kan vara att nyhetsfö-
retagen konvergerar i fler bemärkelser än den som rör tillgänglighet. Den multimodala pre-
sentationen löser upp de traditionella gränserna mellan tryckt press och etermedier, och 
nödvändigheten av en kostnadseffektiv produktion främjar en innehållslig konvergens i 
riktning mot samma typ av nyhetsurval och samma typ av lättöverskådlig och lättillgänglig 
mobilapps-anpassad redaktionell presentation. Flanagin och Metzger (2001), som fann att 
distinktionen mellan internetbaserad teknologi och traditionella format försvagats i den 
amerikanska mediepubliken, är inne på en liknande linje då de för fram förklaringen att 
detta kan bero på att det innehåll som förmedlas är likartat (jfr även Boczkowski 2010). 
     Tydligt är i alla fall att dagens unga inte med nödvändighet har övertagit den äldre 
publikens kulturella förväntningar på olika medietypers egenart, och inte heller är inför-
stådda med att den traditionella konstruktionen av den svenska mediestrukturen ger utrym-
me för att många medier har liknande innehåll. Bland respondenterna finns unga nyhets-
konsumenter som närmar sig nyhetsutbudet på internet med en förväntan att hitta olika 
saker i olika källor. De läser inte längre den här dagstidningen i stället för den där, eller tit-
tar på TV-nyheterna i stället för att lyssna till radionyheterna, eller förväntar sig gårdagens 
nyheter i dagens morgontidning och dagens händelser i kvällens TV-nyheter. De konsume-
rar nyheter utifrån en on demand-princip och gör andra distinktioner än de traditionella när 
det gäller olika nyhetskällor, olika medietyper och olika sätt att skaffa kunskap.  
     Det är knappast en slump att flera av respondenterna talar med värme om en nära fram-
tid, då de hoppas att nyhetsutbudet skall vara tillgängligt inte främst efter principen olika 
nyhetsföretag utan efter principen olika ämnesområden, olika nyhetskategorier eller olika 
nyhetsplatser 
 
 
11.2  Synen på medier som nyhetskälla 
 
 
I det följande redovisas hur respondenterna utvärderar olika tillgängliga nyhetsmedier när 
det gäller deras betydelse som nyhetskälla. Beträffande de olika mediealternativen för ny-
hetskonsumtion fokuserar redovisningen främst på synen på tryckta dagstidningar kontra 
webbtidningar och tittandet på linjär TV kontra play-TV, men inkluderar även responden-
ternas bedömning av hur ändamålsenliga olika typer av digital medieteknologi är när det 
gäller nyhetskonsumtion 
 
 
Dagstidningar 
 
Liksom merparten av övriga unga vuxna har samtliga respondenter helt valt bort att läsa 
dagstidning på papper. Alla har haft tillgång till morgontidning i tryckt form i uppväxthem-
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met, men trots detta har det inte varit aktuellt för någon med en egen prenumeration eller 
regelbunden läsvana av papperstidning. Undantaget är en respondent som tidigare prenu-
mererade på en stor morgontidning men som sade upp abonnemanget på grund av problem 
med leveransen. Idag prenumererar han på veckomagasinet the Economist. För de övriga har 
egen prenumeration av morgontidning aldrig varit något alternativ.  
 

Det känns inte som om man behöver ha någon prenumeration för att 
få den information man vill ha. 

 Linn 
 

De anledningar som respondenterna anför till papperstidningens nackdel kan summeras på 
följande vis:  
 
• Prenumerationer kostar för mycket, framför allt i förhållande till gratisutbudet på nätet. 
• Nyheterna hinner bli gamla innan tidningen har nått sina läsare. 
• Papperstidningen är opraktisk: den tar stor plats, prasslar och det är jobbigt att gå och 

slänga den efter läsning. 
• Problem med utdelningen. 
• Innehållet ter sig inte alltid relevant, det rymmer för mycket som uppfattas som onödigt 

(som till exempel annonser). 
• En stor del av nyhetsinnehållet består av upprepningar av sådant som finns på andra håll 

eller som rapporterats tidigare. 
 
Dessa argument återkommer även i andra studier av varför unga nyhetsanvändare väljer 
bort den tryckta dagstidningen (Barnhurst och Wartella 1991; Zerba 2011; van Cauwen-
berge et al. 2013). Kostnads- och leveransproblematiken torde de unga nyhetskonsumenter-
na ha gemensam med den tidningsläsande publiken i stort, men de övriga anledningarna 
kan ses som en funktion av den inskolning i den digitala medievärlden som dagens unga 
genomgått. Internetgenerationen har andra normer när det gäller nyheternas aktualitet – 
idag har man erfarenhet av att nyheter kan vara ständigt pin färska och uppdaterade. Pap-
perstidningens fysiska format ställer krav på hantering i olika avseenden, vilket kan te sig 
både onödigt och besvärande om man är van vid den digitala förmedlingsformen. Inne-
hållsprofilen i den tryckta morgontidningen är avsedd att tillgodose preferenserna hos 
många olika publikgrupper, vilket rimmar illa med kraven hos en publik som är van vid att 
digitala medier öppnar för möjligheter att kunna begränsa sig till sådant som man själv är 
intresserad av.  
     Förr tog tidningspubliken dessutom som regel bara del av en eller ett par olika morgon-
tidningar; att innehållet i den lästa morgontidningen i stora stycken motsvarade innehållet i 
andra morgontidningar spelade inte någon roll för den enskilde läsaren. Idag exponeras de 
unga nyhetskonsumenterna inte för nyhetsinformation med utgångspunkt i en viss tidning, 
utan de söker efter information om en viss händelse i flera olika nyhetskanaler. Ett sådant 
sätt att närma sig nyhetsförmedlingen är inte kompatibelt med de föråldrade läsarvillkor 
som framför allt morgontidningarna fortfarande har som utgångspunkt. I stället blir resulta-
tet att den digitalt orienterade tidningsläsaren möter samma eller likvärdiga rapporter om 
samma nyheter trots att man sökt sig till olika nyhetskällor. 
     Detta hindrar inte att respondenterna samtidigt kan uttrycka sig i uppskattande ordalag 
om den tryckta dagstidningen. Den upplevs som bekvämare att läsa eftersom den inte fres-
tar på ögonen på samma sätt som en skärmbild, de stora tidningssidorna gör det enklare för 
läsaren att skaffa överblick och läsaren slipper bekymra sig över att mobilens batteri har 
tillräckligt med laddning kvar. Vissa pekar på att papperstidningen dessutom har en alldeles 
särskild kvalitet: 
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Bara hur det känns att hålla i en papperstidning – det är en speciell 
grej.  

  Linus 
 

För flera av respondenterna är det också självklart att titta i en papperstidning när de besö-
ker föräldrahemmet, och det förekommer att respondenter som varit vana vid att kunna 
läsa eller bläddra i en papperstidning när de kommer hem beklagar att den inte längre finns 
tillgänglig: 

 
Nu när jag var hemma så märkte jag att den inte var där. Den bru-
kar alltid vara där så jag frågade efter den: Hur kommer det sig att ni 
inte har den? Har ni slutat prenumerera på den? Mamma sa att den 
inte finns mer, man kunde inte finansiera den. Även om jag själv i 
princip aldrig läste den så var det tråkigt. Det känns så vanligt att ha 
den där. 

   Linn 
 

Ännu så länge har papperstidningsläsning fortfarande ingått i rutinerna i föräldrahemmet 
under uppväxttiden för de unga. Att de kan uppskatta det tryckta formatets fördelar, att de 
kan ge uttryck för en viss nostalgi kring tidningens roll i uppväxthemmet och att de gärna 
återfaller i vanan att bläddra i tidningen när de kommer på besök i föräldrahemmet kan ses 
som ett uttryck för att papperstidningen kan tas i anspråk för ett rituellt beteende på ett spe-
ciellt sätt som de digitala medierna kanske inte kan. Den tryckta tidningen, med sin fysiska 
form och närvaro, var en del av inredningen i uppväxthemmet, och flera av respondenterna 
förväntar sig att tidningen fortfarande skall ligga på bordet när de kommer hem på besök, 
trots att de själva inte läser en tryckt tidning regelbundet. 
     I likhet med unga nyhetskonsumenter generellt använder sig respondenterna i denna 
studie nästan uteslutande av online-tidningar och inte av tryckta tidningar. Mönstret att un-
ga medieanvändares online-läsning i första hand ägnas åt kvällstidningarna och inte åt 
morgontidningarna återkommer även här – för hälften av respondenterna intar kvällstid-
ningarna online en framskjuten ställning i deras återkommande tidningsläsning. 
     Anledningen ligger delvis i att kvällstidningarna har en mer lockande utformning. Föl-
jande fördelar framhålls av Mattias och Linn som regelbundet tar del av Aftonbladets webb-
version: 
 

Aftonbladet som tidning har jag inte världens största respekt för, men 
dom har lyckats på webbfronten. Dom har ett användarvänligt typ-
snitt och dom är alltid extremt snabba med att få upp notiser med 
att något har hänt.  

Mattias 
      

[Aftonbladets] hemsida tycker jag är bättre än Dagens Nyheters, som 
jag tycker är tråkig. Deras är svart på vitt medan Aftonbladet har lite 
mer färg och är lite mer dramatisk. […] Sedan har dom mer in-
tressanta saker som inte är så viktiga kanske. Mycket om skönhet, 
träning och mat – sådana grejer som inte är riktiga nyheter. 

   Linn 
      

De respondenter som använder kvällstidningar i större utsträckning än morgonpress kan 
trots detta ändå ta avstånd från kvällstidningarna som källa till underlag för kunskapsbild-
ning och omvärldsorientering. Flera av dem påpekar att kvällstidningarna inte anses vara 
seriösa, och vissa avstår helst helt från att använda dem, eller använder sig av Svenska Dag-
bladet eller Dagens Nyheter vid viktiga nyheter för att få uppgifterna i kvällstidningarna be-
kräftade. Som Mattias uttrycker det: 
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Där det finns rök finns det ofta eld på något sätt. Och då får Af-
tonbladet vara min rök och sedan gräver jag mig ner till elden genom 
att kombinera olika nyhetsportaler.  

Mattias 
     
De förtjänster som dessa unga online-läsare lyfter fram hos webbtidningen är således att de 
är lättillgängliga, överskådliga, underhållande och förser läsarna med snabba uppdaterin-
gar. Bland respondenterna har detta givit kvällstidningarna ett försteg framför de stora mor-
gontidningarna. Men när det blir viktigt med korrekt sakinformation och en helhetsbild räc-
ker inte kvällstidningarna – då går respondenterna gärna vidare till Dagens Nyheter eller 
Svenska Dagbladet för en mer seriös och korrekt nyhetsåtergivning. 
 
 
TV och radio 
 
Respondenternas nyhetskonsumtion via etermedierna handlar främst om TV, framför allt 
om det gäller översiktlig uppdatering av nyhetsläget. Med några undantag begränsas radio-
lyssnandet till tillfällen då man befinner sig i bilen, och då handlar det oftast om musik- och 
underhållningsprogram, även om vissa också tar del av samhällsorienterande programin-
nehåll under bilkörningen. Linus, som tillbringat en hel del tid i bilen, har börjat lyssna mer 
på radiopoddar när det blev möjligt för honom att koppla ihop sin mobil med bilens ljud- 
och mediesystem. Ludvig, som är den ende av respondenterna som regelbundet lyssnar på 
radionyheter, kan ladda ned radioprogram i mobilen som han sedan lyssnar på när han 
cyklar till universitetet. 
     Tittandet på TV generellt äger i huvudsak rum via dator. De som tittar på nyheterna tar 
antingen del av de livesändningar, som sänds över webben simultant med de linjära sänd-
ningarna enligt tablå, eller av de nyhetsprogram som finns tillgängliga efter sändning via 
playfunktionen. 
     Även TV-tittandet kan vara ett sätt att återvända till uppväxttidens familjeritualer. Ett 
par av respondenterna tittar gärna på ”vanlig” TV i föräldrahemmet tillsammans med för-
äldrarna, och då inte enbart i underhållningssyfte. I den egna bostaden är användningen av 
TV som regel inte lika rituell, även om TV-tittandets trivselskapande betydelse kan finnas 
kvar: 
 

Tycker [tittande på morgon-TV] kan vara väldigt mysigt allmänt 
också, utan att det är någon större information. En bra bakgrund, 
lussekatter… Pratar om stormen som har varit och så där. Det är 
trevligt att bara höra vad som har hänt.  

    Mia 
 
De TV-kanaler som används av respondenterna för nyhetsbruk är Sveriges Television och 
TV4. Lisa föredrar nyhetsutbudet på public service-TV framför de kommersiella kanalerna 
eftersom hon tycker att det känns mer gediget och trovärdigt med vad hon betecknar som 
en skattefinansierad TV-verksamhet: 
 

Jag är kanske en produkt av min värld, att vara uppväxt i det här 
trygga, fina Sverige, men jag litar väldigt mycket på staten. Jag tyck-
er att det känns tryggt och gediget, alltså genuint, att få nyheter och 
program som är finansierade via skatter, där dom inte har någon sån 
vinstdrivande… Där det inte handlar om TV:s motsvarighet till löp-
sedlar, inte uppmärksamhetsväckande på det viset, utan det kan 
vara mer informerande och jag får en känsla av att det är mer på rik-
tigt, mer trovärdigt. 

                    Lisa  
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De nackdelar som vissa respondenter anger som anledning till att man inte tittar på TV-
nyheterna gäller två olika aspekter av TV: nyhetsinnehållet och receptionsvillkoren. Mattias 
är skeptisk till nyhetsinnehållet i TV-nyheterna eftersom nyheterna hunnit bli föråldrade 
när de sänds på grund av den tidskrävande produktionsprocessen. Ludvig, som i huvudsak 
lutar sig mot nyhetsrapporteringen via radio, föredrar radionyheterna i P1 eftersom han 
tycker att deras innehåll präglas av mer allmänintresse och samhällsrelevans än nyhets-
blocken i SVT.  
     Receptionsvillkorens betydelse för benägenheten att använda TV- och radionyheter kan 
se olika ut. En av respondenterna, som regelmässigt använder TV för omvärldsinformation, 
tycker att det är lättare att ta till sig TV-nyheter eller en TV-dokumentär än att ta till sig 
motsvarande information genom att läsa artikeltext. Andra upplever att det tvärtom är 
onödigt tidsödande att behöva sitta och lyssna sig igenom ett helt TV- eller radioinslag när 
det går fortare att läsa en text och att det är lättare att snabbt få klart för sig om man tycker 
att nyheten är intressant. 
     En av respondenterna vill också lyfta fram läsandet som aktivitet framför radiolyss-
nande: 
 

Då känns det som att då gör man nånting i stället för att bara sitta 
och lyssna.  
 Linn 

 
 
Digital medieteknologi 
 
De intervjuade föredrar i allmänhet att använda mobilen för uppkoppling till internet. Skä-
len till att mobilen favoriseras är att den erbjuder bättre tillgång till internet, inte bara för att 
den är lätt att ständigt ha med sig utan också för att den medger snabbare och mer okomp-
licerad uppkoppling.  
     Användningen av appar för nyhetskonsumtion varierar bland respondenterna. Vissa 
tycker inte om appar eftersom innehållet i de mobilanpassade artikelversionerna är magrare 
än artiklarna i den ordinarie online-tidningen medan andra föredrar den mer summariska 
version som appen erbjuder: 
 

Men att sitta och läsa [nyhetstexter], då har jag lite kort uppmärk-
samhet så då vill jag kunna bläddra mellan olika ämnen hyfsat 
snabbt. Jag öppnar en artikel, läser vad som har hänt, vem som har 
gjort vad, när, var, hur, varför, vad man tror om det, vad det kan be-
tyda i framtiden. Nästa ämne. 

     Lisa 
 
Lisa värdesätter apparna eftersom de ger henne snabb, enkel information som är skräddar-
sydd efter hennes preferenser och som hon kan nå på ett enkelt sätt. Hennes uppfattning är 
att både papperstidningen och webbtidningen kommer att försvinna inom tio år till förmån 
för nyhetsappar i mobilen. 
     De som gör ett extensivt bruk av nyhetsappar lyfter fram tre typer av egenskaper hos 
dessa: Dels att det enkelt går att få snabb tillgång till ständigt uppdaterad och aktuell infor-
mation, dels att informationen presenteras översiktligt och att det tydligt framkommer vad 
som är det viktiga, dels möjligheten att prioritera tillgång till de informations- och nyhets-
källor som man bedömer som mest värdefulla. Markus, som betecknar sig själv som ”app-
nörd”, efterlyser en app för mobilen som tillgängliggör all information kring en viss hän-
delse eller viss plats, både traditionell nyhetsförmedling och annan typ av rapportering och 
information, så att användaren slipper surfa runt på olika plattformar och sidor för att få 
tillgång till information i en viss fråga.    
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En viss funktionsdelning mellan mobiltelefon och dator kan dock skönjas. Flera av respon-
denterna framhåller datorn som ett bättre alternativ i vissa användningssituationer, främst 
på grund av att den har en större bildskärm. Bildåtergivningen blir bättre, den större skär-
men ger bättre överblick över innehållet på sidor med många innehållselement, det är lät-
tare att läsa texten på en större skärm (även om det finns respondenter som uppger att de 
inte har några problem med att läsa även långa texter på mobilskärmen) och det är enklare 
om man vill göra anteckningar eller skriva något. För spel och tittande på längre klipp eller 
program känns den ofta mer bekväm.  
     Surfplatta förekommer endast marginellt i respondenternas mediemiljö, och används i 
ännu mindre utsträckning. Linus, som har en surfplatta men som inte längre använder den 
i speciellt hög grad, förklarar att han kände sig tvungen att köpa en platta när den kom ut i 
handeln eftersom den var en ”häftig grej”. Nu är den inte så intressant längre. Han har 
dessutom haft problem med att den inte är tekniskt kompatibel med hans övriga datorut-
rustning, vilket gör det mindre angeläget för honom att använda den. 
 
 
Nyhetsmediernas viktiga egenskaper 
 
En sammanfattande bild av respondenternas syn på viktiga egenskaper vid valet av nyhets-
källa, framför allt när det gäller att välja mellan digitala plattformar och traditionella, pekar 
ut följande aspekter: 
 
• Praktisk tillgänglighet 
• Innehållets tillgänglighet 
• Innehållets relevans 
• Attraktiv presentation 
• Bekvämlighet 
• Prisvärdhet 
 
 
Praktisk tillgänglighet 
  
Plattformen skall erbjuda ständig möjlighet att skaffa access till nyhets- eller informations-
källor av olika slag. I mediekonvergensens tider är mobilen närmast oöverträffad när det 
gäller detta. 
     Det är också viktigt med enkel och framför allt snabb tillgång, både till nyhetsplatsen 
och till just det innehåll man är intresserad av, särskilt då man gör specifika sökningar efter 
en viss typ av nyhetsinformation. Även här erbjuder mobilen bättre möjligheter än övrig 
medieteknik, inklusive datorn, eftersom nyhetsappar på mobilen upplevs ge betydligt snab-
bare access till nyhetsflödet än datorn. 
     Det skall vara enkelt att få en överblick över nyhetsutbudet och det skall gå snabbt att 
identifiera det innehåll som är relevant att ta del av. Här har de digitala plattformarna en 
fördel framför de traditionella medierna. Det finns emellertid olika synsätt på det faktum 
att överblickbarheten och möjligheten att snabbt kunna ta till sig innehållet kan vara på 
bekostnad av utförligheten och komplexiteten i nyhetsinnehållet. För vissa kan detta vara 
en anledning att undvika nyhetsapparna och i stället ta del av online-tidningarna, för andra 
är det en fördel att enbart få en summering. 
     Innehållet skall också vara tillgängligt så tillvida att det skall vara tidseffektivt att kon-
sumera det som är väsentligt – men även här finns skilda synsätt på vad som egentligen går 
fortast: att ta del av ett TV- eller radioinslag eller att läsa en artikeltext. Detta torde inte 
handla om den egentliga tidsåtgången, utan mer gälla villkoren för receptionen. 
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Innehållets relevans 
 
Innehållet måste te sig relevant för att vara intressant, och detta i flera olika avseenden:  
     Nyheterna skall vara relevanta i aktualitetsbemärkelse – de skall vara färska och uppda-
terade. Här har nyhetsförmedling i de digitala plattformarna ett mycket stort försteg fram-
för nyhetsförmedlingen i de traditionella medieformaten. 
     Nyheterna skall vara relevanta i bemärkelsen att te sig intressanta – de skall angå nyhets-
konsumenten. De digitala plattformarna öppnar för ett eget val av innehåll på ett sätt som 
de traditionella medierna inte tillåter, och på sociala medier är en inriktning mot använda-
rens intresseområden inbyggt i algoritmerna som styr flödet av information. Med hjälp av 
nyhetsappar kan en användare dessutom ytterligare skräddarsy sitt gränssnitt gentemot ny-
hetsföretagen genom att prioritera vissa nyhetsföretag.  
     Slutligen skall nyheterna vara relevanta i bemärkelsen icke-redundanta. Användarna vill 
inte läsa om sådant som känns överflödigt eller som utgör upprepning av sådant de redan 
tagit del av. 
 
 
Attraktiv presentation 
 
En inbjudande och intresseväckande presentation och layout kan ha betydelse för vissa 
unga konsumenter. I princip har de tryckta medierna också förutsättningar att erbjuda lä-
sarna detta, men här kan den betydelse som kommunikationsteknologin har för vår recep-
tion och upplevelse av ett medieinnehåll spela roll. Att de elektroniskt baserade mediefor-
merna – TV, radio och film – antas påverka receptionen på ett sätt som stimulerar känsla 
och upplevelse i större omfattning än den tryckta skriften (McLuhan 1962, 1964; Mey-
rowitz 1986, 1994) skulle ge etermedier, och då framför allt TV, ett försteg framför den 
tryckta dagspressen när det gäller att framstå som inbjudande och intresseväckande. Men 
det ger samtidigt de digitala plattformarna ett ännu större försteg genom möjligheten att 
använda sig av multimodaliteten fullt ut i presentationen av nyheterna 
 
 
Bekvämlighet 
 
Nyhetsmediet skall vara praktiskt att hantera. Vad som är praktiskt och opraktiskt torde 
emellertid mest vara en fråga om vana och tradition, och kanske också egen erfarenhet. 
Bekvämlighetsaspekten lyfts oftast fram i sin negativa form – den talar till de tryckta dags-
tidningarnas nackdel, till exempel genom deras storlek och genom de praktiska åtgärder 
som krävs för att både skaffa sig och göra sig av med dem. För den äldre generation som 
växt upp med papperstidning kan den digitala medietekniken i stället ofta te sig betydligt 
mer obekväm och innebära fler praktiska hinder och problem. Bekvämlighet i den här be-
märkelsen är med andra ord sannolikt en fråga om det man är van vid. 
     En annan aspekt utgörs av den fysiologiska bekvämligheten. I det avseendet betraktas 
mobilen som mer krävande än datorn, som i sin tur ses som mer påfrestande för ögonen än 
pappersläsning. Överlag förefaller det emellertid som om denna aspekt inte behöver ha 
någon reell betydelse för valet mellan skärmläsning och pappersläsning; däremot kan den 
ha viss betydelse för valet mellan mobilskärm och datorskärm. 
 
 
Prisvärdhet 
 
Att en tidningsprenumeration är dyr påpekas av flera av respondenterna – så dyr att den 
utgör ett hinder för prenumeration. Någon anger också ekonomiska skäl till varför hon inte 
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skaffat en TV-apparat. Under en av intervjuerna kom frågan om att betala eller inte betala 
den obligatoriska TV-avgiften upp, och respondenten berättade att det inte är ovanligt att 
avgiften anses vara en onödig utgift bland de unga. Ett återkommande påpekande under 
intervjuerna var att utbudet på internet är gratis jämfört med tidningsprenumerationer och 
de kostnader som TV-innehav medför. 
     Det förefaller onekligen som om synen på vad som är för dyrt och synen på vad som är 
gratis förutsätter att alla kostnader knutna till digital medieanvändning är så självklara att 
de inte görs till föremål för ekonomiska överväganden på samma sätt som priset för en tid-
ningsprenumeration, TV-avgiften eller inköp av TV-apparat. De sammanlagda kostnaderna 
för digital hårdvara, mjukvara och tillgång till internet torde i betydande grad överstiga de 
kostnader som är knutna till traditionell medieanvändning, men för dagens unga är det så 
naturligt och nödvändigt att ha full tillgång till internet att bortval av denna teknik sanno-
likt inte utgör ett alternativ. Bedömningen att traditionella nyhetsmedier anses för kost-
nadskrävande får med andra ord i första hand ses som ett uttryck för den digitala livsstilens 
genomslag i den unga generationen.  
 
Den uppsättning urvalskriterier, som respondenterna framhåller som betydelsefulla för de-
ras val av nyhetskällor, kan till stor del reduceras till de två grundläggande användnings-
värden som i kapitel 3 framhölls som de mest centrala bakom människors val att använda 
medier för olika syften: access och relevans. Dessa kompletteras av två kriterier som rör två 
andra omständigheter knutna till medieanvändning: praktisk hanterbarhet och ekonomi. 
     Respondenternas urvalskriterier kan jämföras med de kriterier som Schröder (2015) 
framhållit som avgörande för att en individ skall betrakta ett medium mödan värt att inför-
liva i sin medierepertoar. Enligt Schröder (jfr även Schröder och Larsen 2010) måste an-
vändaren uppleva mediet som värt att lägga ned tid och pengar på, möjligt att anpassa till 
användarens mobilitet i tiden och rummet, statusladdat i användarens sociala kretsar, tek-
nologiskt och/eller funktionellt tilltalande, möjligt att använda för att skapa identitet som 
medborgare och en känsla av samhörighet med både sociala nätverk och med samhället i 
stort, och slutligen också möjligt att använda för att delta i interaktiva kommunikationsflö-
den med andra. Även i denna uppsättning kriterier återkommer de grundläggande använ-
darvärdena accrss och relevans samt den ekonomiska aspekten. Skillnaden utgörs främst av 
att den relevans som Schröder menar att ett medium måste besitta ur användarens synvin-
kel främst handlar om olika sociala värden som kan knytas till individens relation med sin 
omvärld, både som samhällsmedborgare och som social varelse. Den innehållsliga relevan-
sen, som spelar betydligt större roll för respondenterna i min undersökning, är emellertid 
inte framträdande hos Schröder.  
     Mina respondenter utvärderar å andra sidan inte medierna i generell bemärkelse utan 
specifikt, som nyhetskällor, vilket sannolikt uppgraderar de innehållsliga aspekterna i för-
hållande till det som gäller mediernas instrumentella aspekter som redskap för kommuni-
kationsaktivitet och som socialt attribut. Det är emellertid värt att notera att den uppsätt-
ning subjektiva urvalskriterier som Schröder framhållit i stor utsträckning korresponderar 
med de användarvärden som utgör faktisk anledning till att mina respondenter betraktar 
vissa nyheter som tillräckligt viktiga för att vilja sätta sig in i dem (jfr kapitel8). Mot bak-
grund av detta förefaller Schröders kriterier med andra ord att vara mer relevanta för faktisk 
nyhetskonsumtion än för val av nyhetskällor. 
 
 
11.3  Summering och slutsatser 
 
 
Westlunds och Weibulls analys av generationseffekter och livscykeleffekter (se kapitel 3) 
pekar mot att förskjutningar mellan olika generationer beträffande val av medier inte är ett 
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nytt fenomen utan förefaller vara en del av mediepublikens progression, men det brott med 
de tidigare medievanorna som dagens unga generation uppvisar är av en så kategorisk och 
entydig karaktär att det får sägas falla utanför detta mönster. Det handlar inte heller om en 
tillfällig anomali som kan tillskrivas vissa egenheter i den svenska mediestrukturen eller det 
svenska samhället eftersom samma tendenser återkommer i den unga publiken i hela väst-
världen. 
     Men varför avstår dagens unga publik från att använda de traditionella medieformaten? 
Handlar det om en ovanligt lyckad insocialisering i den digitala medie- och informations-
världen, där papperstidningar och linjära etermedieutsändningar som är bundna i tid och 
rum aldrig har varit ett alternativ, eller handlar det om att dagens unga avvisar de traditio-
nella medierna av skäl som primärt är relaterade till de egenskaper dessa medier har eller 
saknar i sin egenskap av nyhetskanaler? 
     En utgångspunkt för en sådan diskussion kan tas i teorin att nya medier som vinner in-
steg på en marknad ersätter de befintliga medierna under förutsättning att de nya medierna 
möter publikens behov på ett bättre sätt än de gamla. Detta inträffar emellertid bara om de 
befintliga medierna och de nya medierna helt eller delvis fungerar som funktionella alterna-
tiv till varandra i de avseenden som har betydelse för publiken (Dutta-Bergman 2004). Stu-
dier i USA indikerar att en sådan ersättningseffekt kan vara aktuell när det gäller de tradi-
tionella nyhetsmedierna versus internet (Dimmick et al. 2004).  
     En tänkbar förklaring till varför de unga nyhetskonsumenterna föredrar digital nyhets-
förmedling och som är i linje med detta är att den unga publiken har avfärdat det traditio-
nella medieformatet till förmån för nyhetskällorna på nätet eftersom gammelmedier är 
sämre rustade när det gäller att tillgodose de krav som dagens unga människor ställer på en 
nyhetsförmedlare. De traditionella medierna fyller med andra ord inte längre funktionen 
som en ändamålsenlig nyhetskanal för den unga publiken i den digitala medievärlden. 
     Det som framkommit i min analys ovan av unga nyhetskonsumenter erbjuder stöd för 
en sådan slutsats. De argument som framförs av mina respondenter återkommer dessutom i 
studier av unga nyhetskonsumenter på andra håll än i Sverige. Zerba (2011) har undersökt 
en grupp nordamerikanska unga vuxna som valt bort papperstidningen trots att de uttryckt 
intresse för nyheter. Med utgångspunkt i de synpunkter som framfördes beträffande skälen 
till att inte använda tryckta nyhetstidningar identifierar hon ett antal kriterier som unga 
konsumenter kräver att ett nyhetsmedium skall svara mot. De kriterier som Zerba redovisar 
kan sorteras med utgångspunkt i tre grundläggande dimensioner: 
 
• Användbarhet: Den unga nyhetsintresserade publiken vill ha tillgång till sådana nyheter 

som är relevanta för dem själva, som är uppdaterade och som knyter an till deras egen 
vardag, inklusive aktualiteter inom det egna geografiska närområdet. 

 
• Tillgänglighet: Den unga nyhetsintresserade publiken vill ha enkel och omedelbar till-

gång till nyheter när som helst och överallt, nyheter som presenteras på ett sätt där fram-
ställningen inte skapar onödiga barriärer för förståelsen. 

 
• Valfrihet: Den unga nyhetsintresserade publiken vill ha många valmöjligheter, inte bara 

beträffande tiden och platsen för nyhetskonsumtion utan också beträffande utbudet.  
 
Dessa tre dimensioner gör sig märkbart gällande även i de intervjuer med unga svenska 
nyhetskonsumenter som jag redovisat i detta kapitel. De skillnader som finns mellan den 
svenska och den nordamerikanska medieanvändningskontexten, där medier, mediean-
vändning och medieanvändningskultur ser olika ut, verkar således inte ha någon mer på-
taglig betydelse för hur den unga publiken utvärderar olika kanaler för nyhetsförmedling. 
     De bedömningar som respondenterna i min undersökning gör beträffande olika mediers 
för- och nackdelar indikerar att det kanske inte är en slump att den unga publiken generellt 
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föredrar den digitala nyhetsförmedlingen. De digitala plattformarna och den digitala kom-
munikationsteknologin korresponderar betydligt bättre med de krav på användbarhet, till-
gänglighet och valfrihet som framkommer i både min och andra undersökningar. Samman-
taget skulle detta kunna ge belägg för att de nya medierna har ersatt de gamla, åtminstone 
för den unga svenska nyhetspubliken. 
     Samtidigt är det tydligt att de digitala medierna inte enbart tillskrivs förtjänst genom att 
vara mer ändamålsenliga som nyhetskanaler än de traditionella medieformaten. De egen-
skaper hos de digitala medierna som tilltalar studiens unga nyhetskonsumenter handlar inte 
bara om en frånvaro av de negativa egenskaper som man tillskriver de traditionella medier-
na. Utöver sådana argument – att de digitala kanalerna inte är lika kostsamma, tidskrä-
vande, opraktiska och inaktuella som de traditionella formaten – framför respondenterna 
också argument som är relaterade till positiva egenskaper hos de digitala plattformarna i 
sig: De betraktas som flexibla, lättöverskådliga och enkla att få tillgång till och de erbjuder 
många olika typer av valmöjligheter.33  
     Detta pekar mot att det skulle kunna finnas fog för att se den unga svenska nyhetspubli-
kens medieval även ur ett kompletterande perspektiv: Nu finns nya anledningar att an-
vända nyhetsmedier, anledningar som är relaterade till att de digitala medierna erbjuder 
användningsvärden som de traditionella medierna inte kunnat ge i lika stor utsträckning. 
Att både det ersättande och det kompletterande alternativet kan förekomma samtidigt finns 
belagt i en studie utförd på unga nyhetskonsumenter i Nederländerna. Studien visade att 
unga välutbildade och medievana nyhetskonsumenter inte väljer att använda internet som 
nyhetskälla enbart som ett resultat av en medveten utvärdering av olika nyhetskällor ur 
funktionellt perspektiv, utan på grund av en kombination av vanemässighet och de digitala 
plattformarnas överlägsna tillgänglighet som mediekanaler (van der Wurff 2011).  
     I den utsträckning den unga publikens val av de digitala medieformaten baseras på att 
dessa erbjuder fler användningsvärden än de traditionella medierna torde det bli svårt för 
den tryckta dagstidningen, och även de linjära etermediesändningarna, att vinna tillbaka de 
unga nyhetskonsumenternas gunst. För att detta skall hända måste nyhetsföretagen kunna 
peka på förtjänster som är unika för just de traditionella medierna och som dessutom vär-
deras högt av de unga. I vilken utsträckning det finns spelrum för detta kan dock de ana-
lyser som redovisats här inte ge svar på.  
     Vad vi emellertid kan säga med bestämdhet är att den sedan tidigare etablerade ny-
hetskulturen i Sverige, där framför allt dagspressen har haft en särställning, inte längre ut-
gör en självklar norm för den generation som växt upp efter avregleringen på 1990-talet och 
det digitala genombrottet. Till skillnad från äldre generationer, som är behäftade med so-
ciokulturella och ideologiska föreställningar om mediernas roll som samhällsinstitutioner, 
förhåller sig de unga nyhetskonsumenter som utgör respondenter i min undersökning täm-
ligen osentimentalt och flexibelt till den repertoar av nyhetskanaler som mediestrukturen 
idag ställer till förfogande34.  

                                                
33 Studier har visat att användare värdesätter att de digitala framställningarna har ett presentationsmässigt egen-
värde, att de ger användaren kontroll och att de erbjuder möjlighet till aktivt deltagande (Huang 2009). 
34 Därmed inte sagt att sociokulturella faktorer helt tappat sin betydelse för den svenska publikens tidningsläs-
ning. Ohlsson et al. (2017) har visat att individens kulturella kapital har betydelse för exponeringen för dagstid-
ningar online, och att detta gäller oavsett ålder, men att betydelsen är mycket mer påtaglig när det gäller de na-
tionella morgontidningarna än när det gäller kvällspressen. 
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Kapitel 12 
Slutsummering och diskussion 

 
 

         
 
The Internet is an ocean, a graveyard, a market, a brothel, a zoo, a 
waste dump, and an archive.  

- John Durham Peters (2015:315) 
 
Utgångspunkten för denna studie är att den unga nyhetspubliken inte längre tar del av ny-
hetsmedierna på samma sätt som tidigare. De användarvanor som tidigare varit etablerade 
i den svenska publiken, och som innebar att merparten av allmänheten regelbundet expone-
rades för nyhetsförmedlingen, har ersatts av en betydligt mer användardriven nyhetskon-
sumtion bland de unga nyhetskonsumenterna, eftersom man i denna grupp i första hand 
söker sig till digitala nyhetsförmedlare, framför allt i sociala medier (Nordicom-Sveriges Me-
diebarometer 2017). En sådan nyhetskonsumtion blir i viss utsträckning en funktion av an-
vändarens eget initiativ och egna aktivitet och sker huvudsakligen inom ramarna för andra 
typer av medierutiner än vad som var det vanliga i det fördigitala medielandskapet. Detta 
reser frågor om hur förutsättningarna ser ut i den unga publiken när det gäller nyhetsan-
vändning eftersom dessa nyhetskonsumenter använder de digitala formerna för nyhetsför-
medling fullt ut. Den undersökning som redovisas här har som syfte att öka kunskapen om 
de nyhetsrutiner som ersatt de traditionella mönstren för nyhetskonsumtion i den del av 
publiken där de traditionella nyhetsformaten aldrig setts som ett alternativ. 
     I detta avslutande kapitel summeras och diskuteras inledningsvis de huvudsakliga resul-
taten från den empiriska undersökningen. Därefter återvänder jag till den förklaringsmodell 
för nyhetsvanor som presenterades i kapitel 7 och diskuterar, mot bakgrund av dessa resul-
tat, hur villkoren för nyhetsvanor och nyhetsreception förändrats. Framställningen avrun-
das med ett par reflektioner som undersökningen givit anledning till. 
 
 
12.1  Nyhetsstrategierna  
 
 
Respondenterna ger prov på olika strategier för att hålla ett öga på nyhetsscenen. De socia-
la medierna har en framträdande plats i samtliga dessa strategier, men deras betydelse för 
användarens omvärldsbevakning varierar. En strategi förutsätter att viktiga nyheter dyker 
upp i användarens Facebook-flöde, en annan strategi bygger på en självständig bevakning 
av nyhetsföretagens utbud, oberoende av nyhetsflödet på Facebook och andra sociala me-
dier. 
     De mer pragmatiskt inriktade nyhetskonsumenterna litar på att de nås av det som är 
viktigt i nyhetsvärlden med hjälp av den användardrivna cirkulationen av delade nyheter i 
sociala medier. Det nyhetsflöde som dessa användare i första hand tar del av utgörs således 
av det som på ett eller annat sätt betraktas som viktigt eller anmärkningsvärt av andra i det 
sociala nätverket, och som av den anledningen vidareförmedlas. "Händer det något stort får 
jag reda på det via Facebook" är en grundpremiss som är utmärkande för denna grupp av 
respondenter (jfr Gil de Zúñiga et al. 2017). 
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Att lita till att man nås av det som är nödvändigt att känna till via den sociala omgivningen 
och inte via användning av specifika nyhetsmedier skulle kunna betraktas som en återgång 
till den typ av informations- och nyhetsförsörjning som kännetecknade det förindustriella 
samhället. Då byggde diffusionen av viktig omvärldsinformation inte på massmedier utan 
på muntlig interpersonell kommunikation inom små, geografiskt väl avgränsade och socialt 
homogena kretsar.  
     Till viss del stämmer detta också på det användarmönster som utmärker många nyhets-
konsumenter idag. Det informationsurval som når en användare av de sociala medierna 
har filtrerats genom nätverkets värderingar och bedömningar. Skillnaden är att detta sociala 
filter bara gäller urvalet av nyheter; de källor som genererar nyheterna utgörs oftast inte av 
det sociala nätverket utan av de etablerade nyhetsföretagens redaktioner. 
     Att en användare låter de sociala medierna fungera som en omvärldsbevakare och det 
sociala nätverket som en gatekeeper skulle kunna tolkas som en indikator på bristande in-
tresse för det som händer i omvärlden. Så behöver emellertid inte alls vara fallet. I den 
grupp av respondenter som i första hand förlitar sig på Facebook för sin nyhetsförsörjning 
finns exempel på nyhetskonsumenter som är både angelägna om att hålla sig orienterade 
om det som händer i omvärlden och beredda att lägga ned ansenliga ansträngningar på att 
skaffa sig information om detta. Dessa nyhetskonsumenter kan emellertid också visa tecken 
på att vilja distansera sig från den nyhetsbedömning som är gängse inom den traditionella 
nyhetsförmedlingen. De söker hellre omvärldsinformation på egna villkor och utifrån sina 
egna prioriteringar och använder nyhetsflödet på Facebook som en garanti för att de inte 
skall missa de riktigt stora nyheterna och de nyheter som har betydelse i den närmaste so-
ciala omgivningen.  
     Att använda sig av en strategi som i huvudsak bygger på en nyhetsbevakning som är 
oberoende av det som förmedlas via sociala medier behöver på motsvarande sätt inte be-
tyda att man är särskilt intresserad av att följa nyhetsförmedlingen. I den grupp av respon-
denter som bevakar nyhetshändelserna även med hjälp av andra nyhetskällor än Facebook 
finns både sådana som visar upp ett mycket engagerat och omvärldsintresserat förhållnings-
sätt och sådana som exponerar en betydligt svalare inställning. 
     De nyhetsstrategier som används av de unga nyhetskonsumenterna i undersökningen 
kan således inte ses som ett mått på nyhetsintresse; inte heller skiktar valet av mediestrategi 
de utbyten som respondenterna får ut av sin nyhetskonsumtion. Beträffande utbytena är en 
annan skiktning mer påtaglig – den mellan olika kunskapsintressen, vilket leder oss över till 
respondenternas nyhetsreception. 
 
 
12.2  Nyhetsreceptionen 
 
 
Oavsett vilken strategi som respondenterna använder är deras nyhetsreception – det vill 
säga deras nyhetsurval och faktiska konsumtion av nyheter – i första hand orienterad mot 
att förse dem med underlag för en översiktlig uppfattning om aktuella omvärldshändelser. 
Man är angelägen om att kontrollera att det inte hänt något stort eller viktigt som man 
borde känna till. Även de som regelbundet vänder sig direkt till nyhetsföretagen för att be-
vaka omvärlden kan ge uttryck för ett sådant behov, och dessutom för förhoppningen att 
det inom en snar framtid ska bli ännu lättare att snabbt och enkelt kunna söka av de delar 
av nyhetsvärlden som man är mest intresserad av. Det finns en påtaglig medvetenhet bland 
respondenterna om att digital teknik och konvergens öppnar för möjligheter att söka efter 
omvärldsinformation som är extremt skräddarsydd efter den enskildes önskemål. 
     Men för de unga nyhetskonsumenter som intervjuats räcker det inte alltid med enbart en 
sådan ytlig överblick över skeendena i omvärlden. Om det inträffar något som de betraktar 
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som viktigt att känna till går de vidare och söker mer information om det som har hänt, 
oavsett om de har stött på nyheten via sociala medier eller direkt via nyhetsföretagen 
     Respondenterna utgår från att de alltid får kännedom om viktiga nyhetshändelser med 
hjälp av sina nyhetsstrategier och vill sedan själva välja vilka händelser som skall följas upp 
med en mer ingående informationsssökning. Vid denna uppföljning väljer de relativt fritt 
bland tillgängliga alternativ, även om vissa nyhetskällor tenderar att vara mer vanligt före-
kommande än andra. Någon orubblig trohet mot vissa specifika nyhetsmedier gör sig inte 
gällande – det som styr valet av nyhetskälla är av utpräglat pragmatisk natur: Vid den upp-
följande informationssökningen väljer man inte att ta del av ett visst medium, man väljer 
att ta del av ytterligare information om en viss nyhetshändelse och söker då efter detta i fle-
ra medier.  
     De principer som tidigare varit vägledande för publiken vid valet av de medier som re-
gelbundet använts som nyhetskällor har antingen tagit utgångspunkten i en preferens för ett 
visst medium eller en preferens för ett visst nyhetsområde. Sådana principer kommer emel-
lertid inte till uttryck bland respondenterna på ett mer märkbart sätt. Resultatet från under-
sökningen illustrerar i stället att det är preferensen för vissa nyhetshändelser som ges före-
träde framför både preferensen för vissa medietyper och preferensen för vissa nyhetsgenrer.  
     Dessa händelser utmärks av en tydlig social dimension. Man är angelägen om att skaffa 
sådan nyhetskunskap som kan användas som social valuta i umgänget med andra, framför 
allt det umgänge som äger rum utanför de sociala medienätverken. Detta hindrar emellertid 
inte att det också finns exempel bland respondenterna på nyhetskonsumenter som visar ett 
intresse för en mer fördjupad kunskapsbildning med utgångspunkt i omvärldsinformation 
där kunskapen i sig har ett egenvärde. Det ena kunskapsintresset utesluter inte det andra; 
tvärtom förefaller de tre olika kunskapsintressena – överblick, uppföljande informations-
sökning och fördjupad kunskapsbildning – utgöra en pyramid där överblickskunskap bildar 
basen, den nyhetskunskap som kräver viss uppföljande informationssökning mellanskiktet, 
och den fördjupade kunskapsbildningen pyramidens topp. Det är värt att notera att det inte 
framträder något mönster beträffande respondenternas användning av olika nyhetskällor 
som korrelerar med de olika kunskapsnivåerna; många olika typer av nyhetskällor tas i an-
språk på samtliga kunskapsnivåer. 
     Undersökningens resultat visar att det finns exempel på användarmönster i den unga 
nyhetspubliken som förutsätter tillgång till de möjligheter som enbart de digitala medierna 
och den digitala medievärlden kan erbjuda. Frågan är om detta skall betraktas i komplette-
rande eller i ersättande termer. Man kan naturligtvis diskutera om denna dikotomi är rele-
vant idag på samma sätt och med samma innebörd som tidigare, åtminstone vad gäller 
nyhetsförmedling. På nyhetssidan handlar det kanske inte så mycket om att det tillkommit 
helt nya medier, utan mer om att det tillkommit nya kanaler för diffusion av de nyheter 
som fortfarande genereras av samma nyhetsmedier som tidigare, även om den journalistis-
ka presentationen och villkoren för reception ser annorlunda ut. Den unga publiken gene-
rellt har förvisso ersatt de gamla kanalerna för nyhetsanskaffning med nya, och sannolikt 
också de gamla användarmönstren med nya. Men undersökningen indikerar att de unga 
också kan ha förändrat synen på de användarvärden som den traditionella nyhetsför-
medlingen fortfarande kan erbjuda (fast nu i sin digitala form) och lagt mer tyngpunkt på 
sådana användarvärden som de digitala medierna ger nya möjligheter att odla.  
     Publikens utbyte av nyheter är nära knutet till föreställningen om och värderingen av 
nyhetsjournalister och nyhetsförmedling eftersom detta bidrar till att forma publikens för-
väntningar på medierna. Det normativa synsätt som respondenterna ger uttryck för när det 
gäller det uppdrag som kan tillskrivas den professionella nyhetsförmedlingen ligger till stor 
del i linje med den traditionella syn på nyhetsjournalistik som odlats inom den sociala an-
svarsideologin: Nyhetsrapporteringen skall utgöra en objektiv, saklig och värderingsfri 
skildring baserad på korrekta fakta.  
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Men för undersökningens unga nyhetskonsumenter räcker inte alltid detta – flera av dem 
vill bredda grunden för den kunskapsbildning som nyhetsförmedlingen erbjuder genom att 
komplettera den traditionella typen av nyhetsrapportering med skildringar från helt andra 
perspektiv och utgångspunkter. Vissa vill stimulera receptionen av nyheterna genom att 
tillföra en affektiv eller upplevelseorienterad kvalitet, andra vill få tillgång till fler röster och 
synsätt för att på så vis få förståelse för hur den nyhet som skildras kan te sig från olika syn-
vinklar. Detta ersätter det traditionella kravet på opartiskhet inom nyhetsförmedlingen med 
ett krav på mångpartiskhet. Costera Meijer (2007) vill se detta som en strävan att få tillgång 
till ett nyhetsnarrativ som inte utgår från premissen att det bara finns en sanning, utan som 
präglas av att vara ”multivoiced”.  
     Ett sådant mångpartiskt präglat underlag för kunskapbildning kan publiken inte få ge-
nom att enbart ta del av den nyhetsförmedling som har de traditionella medierna som källa 
och de traditionella journalisterna som upphovsmän, oavsett om nyhetskonsumenten häm-
tar nyheterna direkt från nyhetsföretagen eller får tillgång till dem som delade nyheter på 
Facebook. Detta förutsätter att publiken visar egen aktivitet, att man söker upp komplette-
rande röster via nyhetsdiskussioner på Facebook, bloggar, alternativa informationssajter 
eller på annat sätt. Kravet på mångpartiskhet ställer med andra ord höga krav på nyhets-
konsumenten.  
 
 
12.3  Nyhetskällorna 
 
 
Ytterligare en skillnad mellan respondenternas förhållande till nyhetskonsumtion och den 
fördigitala publikens nyhetsanvändning rör antalet nyhetskällor som regelbundet tas i bruk 
och förekomsten av väl avgränsade medierepertoarer för nyheter. Intervjuerna visade att 
det inte längre med självklarhet finns sådana medierepertoarer bland dagens unga vuxna 
nyhetspublik, något som tidigare varit snarare regel än undantag. I de uppföljande sökbe-
teenden som tas i bruk av respondenterna när de stöter på en nyhet som de vill veta mer om 
kan man urskilja något som skulle kunnat ha utvecklats till medierepertoarer för nyhets-
bruk, men tendensen är alltför embryonal för att kunna sägas svara mot en fast uppsättning 
prefererade medier.  
     Att unga nyhetskonsumenter ofta väljer att använda digitala plattformar som tillgänglig-
gör utbudet i många olika nyhetsmedier behöver visserligen i princip inte utgöra ett hinder 
för att de fortsätter att hålla sig med en medierepertoar, eftersom det fortfarande är möjligt 
att begränsa sin användningen till vissa medier, även om det nu sker på webben. Men det 
finns två tendenser som talar emot detta.  
     För det första visar intervjuerna att det inte är självklart för unga nyhetskonsumenter att 
göra samma distinktioner mellan olika nyhetsföretag och olika medier som nyhetspubliken 
var tvungen att göra förr. Då valde man aktivt att prenumerera på en viss morgontidning, 
vilket innebar att man valde bort övriga tidningsalternativ. Den rutin som präglade medie-
vanorna innebar också att man i praktiken prioriterade tittande på TV-nyheter vid en viss 
tidpunkt varje kväll, vilket betydde att man även prioriterade ett visst nyhetsprogram i en 
viss kanal. Det nyhetsutbud som föll utanför ramen för dessa rutiner utgjorde i realiteten 
inte något alternativ – det generella användarmönster som präglade nyhetskonsumtionen 
innebar att tröskeln för att söka sig till andra nyhetskällor var mycket hög. 
     Idag behöver nyhetskonsumenten inte välja en viss morgontidning, utan har tillgång till 
alla tidningar som har en online-version och till allt öppet nyhetsmaterial på webben. Inte 
heller behöver man inrätta sitt radiolyssnande och TV-tittande efter de linjära etermedier-
nas programtablåer, utan man kan ta del av nyhetsutsändningarna när man vill. Den profi-
lering som svenska nyhetsmedier tidigare har haft i förhållande till varandra i publikens 
ögon är inte längre lika utpräglad, något som tydligt lyser igenom i intervjuerna med res-
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pondenterna, som inte har blivit lika insocialiserade i den nyhets- och mediekultur som 
präglat tidigare användargenerationer. Att dagstidningarna idag inte längre utmärks av 
bindningar till ett visst politiskt parti på samma sätt som tidigare kan också ha bidragit till 
denna nedtoning av de enskilda tidningsföretagen som specifika varumärken. 
     Den andra tendens som torde motverka en återgång till fasta medierepertoarer är den 
mycket stora betydelse som sociala medier har fått som nyhetskanal i den unga publiken. 
Även om det är möjligt att aktivt välja att få nyheter direkt från vissa nyhetsföretag på Fa-
cebook genom att gilla dem, nöjer sig många användare med att ta del av det som cirkule-
rar i nätverket genom delning. Detta betyder att det kan dyka upp nyheter från många olika 
nyhetsföretag i användarens flöde, vilket motverkar uppkomsten av fasta medierepertoarer 
bland dem som i likhet med undersökningens nyhetspragmatiker nöjer sig med att använda 
sociala medier som huvudsaklig nyhetskälla.  
     Det som allra mest pekar mot att medierepertoaren för nyhetssyften är på väg att bli en 
överspelad företeelse är naturligtvis att det inte längre finns egentlig anledning att begränsa 
sig till ett litet antal nyhetskällor. Den fördigitala publikens medierpertoarer var i stor ut-
sträckning en följd av att det inte var praktiskt möjligt att regelbundet använda sig av alltför 
många dagstidningar och nyhetsprogram. Papperstidningen skulle prenumereras eller kö-
pas i lösnummerform, vilket satte en ekonomisk gräns för hur många dagstidningar som det 
var möjligt att hålla sig med, och tillgången till TV- och radionyheter begränsades av den 
marknadssituation som rådde före avregleringen.  
     Idag har internet, online-nyheter och utbudet av delade nyheter på sociala medier gjort 
att utbudet inte längre är begränsat på samma sätt. Användningen av sökmaskiner för att 
generera länkar för uppföljande informationssökning och av nyhetsappar för att få en över-
blick över utbudet har dessutom medfört att den ökade tillgången till olika nyhetskällor inte 
enbart är en teoretisk möjlighet, utan också att den kan realiseras i praktisk tillgång. Detta 
återspeglas tydligt bland respondenterna, där många regelmässigt använder sig av betydligt 
fler nyhetskällor än vad som tidigare var fallet i nyhetspubliken. 
     Det finns således inga medierepertoarer i gängse bemärkelse bland respondenterna; där-
emot finns det relativt väl utmejslade kriterier för de nyhetskällor som används mer ingåen-
de, det vill säga de källor som kan komma i fråga för en uppföljande sökning efter nyhetsin-
formation. Det som då är särskilt avgörande är om nyhetskällan erbjuder användbar in-
formation, framför allt när det gäller innehållets relevans för användaren. 
     De nya, digitalt präglade mönstren för nyhetsexponering har skapat en publik som kan 
kosta på sig att vara betydligt mer kräsen när det gäller nyheternas användbarhet och rele-
vans än vad den fördigitala publiken kunde vara, eftersom det idag finns möjlighet att välja 
ur utbudet på ett helt annat sätt än tidigare. Idag möter publiken det dagliga nyhetsutbudet 
inte i form av en viss tidning, som man valt att prenumerera på och som kommer i brevlå-
dan varje morgon, eller ett visst nyhetsprogram på TV, som sänds varje kväll vid en viss 
tidpunkt; idag möter den digitalt orienterade publiken ett närmast obegränsat nyhetsutbud 
som man kan ta del av när som helst och överallt. Den forna nyhetspubliken var tvungen 
att nöja sig med de nyheter som den prenumererade tidningens redaktion valt att publicera 
och som den nyhetsredaktion på TV, vars program man föredrog, valt att göra ett inslag 
om. De unga nyhetskonsumenter som intervjuats ser ingen anledning att nöja sig med att 
välja inom det begränsade nyhetsutbud som återfinns i dagens utgåva av en enda morgon-
tidning eller kvällens utsändning av ett enda nyhetsprogram – de vill ha större valfrihet än 
så, och visar också en vilja och beredskap att själva söka fram den information som de vill 
ha. 
     Samtidigt har det överflöd av tillgängligt nyhetsmaterial från olika håll, och som en ny-
hetskonsument idag konfronteras med på internet, försvårat urvalet av nyheter för faktisk 
reception. Tidigare kunde publiken på gott och på ont överlåta detta urval på nyhetsredak-
tionerna på de medier som ingick i medierepertoaren; idag måste den nyhetskonsument 
som saknar medierepertoar aktivt göra en utvärdering av relevansen av varje enskild nyhet, 
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särskilt om man i likhet med respondenterna använder sig av en nyhetsstrategi som innebär 
en uppföljande informationssökning i anslutning till vissa nyheter. Att samtliga nyhetsstra-
tegier som förekommer bland respondenterna innebär att man först skummar igenom det 
aktuella nyhetsutbudet för att få en allmän överblick är med andra ord inte så anmärk-
ningsvärt – det är inte möjligt för en nyhetskonsument att ta del av allt digitalt nyhets-
material inom räckhåll på ett förutsättningslöst sätt, inte ens inom de nyhetsområden som 
man anser vara mest intressanta och viktiga att hålla sig orienterade om.  
Detta skulle också kunna utgöra anledningen till att nyhetspragmatikerna bland responden-
terna inte ger uttryck för någon större oro över att det nyhetsurval som de nås av via Fa-
cebook filtrerats genom vännernas bedömningar och värderingar. En sådan gatekeeping-
funktion reducerar det antal val som en digital nyhetskonsument måste göra för att kunna 
bedöma och välja nyheter, vilket underlättar nyhetsreceptionen.  
 
 
12.4  Nyhetsanvändning i den digitala mediemiljön 
 
 
De faktorer som formar människors nyhetsanvändning har fått en förändrad betydelse i den 
digitala nyhetsmiljön. Här diskuterar jag de resultat som redovisats ovan med utgångspunkt 
i den modell över nyhetsanvändning som presenterades i kapitel 7. Syftet är att använda 
resultaten för att belysa de rutiner och mönster för nyhetsanvändning som finns i den 
publik som, till skillnad från den fördigitala publiken, uteslutande och med självklarhet 
använder sig av digitala nyhetskällor. 
 
 
Nyhetsvanorna 
 
Den empiriska undersökningen pekar mot att det fortfarande finns nyhetsrutiner i den digi-
talt orienterade publiken, men bland respondenterna är dessa rutiner inte längre knutna till 
den återkommande användningen av ett par specifika nyhetskällor, vilket tidigare varit det 
vanliga inom mediepubliken. Det tydligaste inslaget av rutinisering i nyhetsanvändningen 
är inte relaterat till den egentliga nyhetskonsumtionen, det vill säga då respondenterna sö-
ker efter nyhetsinformation om de händelser som de vill veta mer om, utan det är kopplat 
till den inledande överblick över nyhetsutbudet som ingår i samtliga nyhetsstrategier. 
Denna regelmässigt återkommande kontroll av nyhetskällorna sker ofta på daglig basis och 
efter ett visst mönster, även om de nyhetsmedier vars utbud man då skummar igenom sna-
rare omfattar vissa kategorier av medier än vissa specifika medieföretag. 
 
 
Mediefaktorernas betydelse för nyhetsvanorna 
 
Tidigare hade mediefaktorerna främst en begränsande betydelse för publikens nyhetskon-
sumtion. Tillgången till nyhetskällor och de praktiska villkoren för att använda dessa i ny-
hetssyfte satte ramarna för nyhetsvanorna. Idag har mediefaktorerna fortfarande betydelse 
för publikens nyhetskonsumtion, men de utgör inte längre en begränsning utan kanske sna-
rare tvärtom: Utbudet av nyheter och nyhetskällor fungerar idag som en resurs för en bred-
dad nyhetsanvändning (även denna resurs har sina begränsningar eftersom det fortfarande 
är de etablerade nyhetsorganisationerna som i stor utsträckning bestämmer ramarna för 
nyhetsutbudet). Respondenternas sätt att begagna sig av tillgången till olika nyhetskällor på 
internet illustrerar utmärkt väl hur nyhetskonsumenter kan dra nytta av ett vidgat utbud – 
inte bara när det gäller att skaffa sig tillgång till traditionella nyhetsföretag, både svenska 
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och internationella, utan även när det gäller en mer frisinnad användning av källor som 
underlag för nyhetskunskap och aktuell omvärldsinformation.  
     En sådan frisinnad användning av utbudet förutsätter två saker. Det första är att nyhets-
konsumenterna inte känner sig begränsade av den rådande mediekulturens normativa före-
ställningar om vad som utgör ”riktiga” nyhetsmedier utan i stället närmar sig informat-
ionsutbudet på internet mer förutsättningslöst. Respondenterna uppvisar flera exempel på 
en sådan attityd – man använder TedTalks som källa till kunskap om aktuella utvecklings-
trender, Youtube-klipp från late night comedies för att få information om den politiska si-
tuationen, strömmande dokumentärer från filmtjänster eller specialsajter på internet för 
uppdatering i särskilda sakfrågor och Facebook-inlägg från vänner i andra delar av världen 
för information om den lokala händelseutvecklingen.  
     Det andra villkoret för att utbudet av nyhetskällor skall fungera som en resurs och inte 
som en begränsning är att publiken har kännedom om dem. Tidigare krävde ett brett ut-
nyttjade av utbudet särskild kunskap om de specifika nyhetskällor som utgjorde alternativ 
till varandra. Idag är detta ett överspelat villkor i och med tillgången till sökmotorer. I de 
nyhetsstrategier som förekommer bland respondenterna ingår oftast sökning efter länkar till 
ytterligare nyhetsinformation med hjälp av Google. Googlandet kan ha en större eller 
mindre betydelse i nyhetsstrategin som helhet, och det kan också användas mer eller 
mindre frekvent, men det finns alltid med som en komponent i nyhetsanvändningen.    
     Detta torde utgöra en del av förklaringen till de rätt vaga distinktioner mellan olika ny-
hetsföretag som respondenterna ger uttryck för. Med en sökmotor elimineras kravet på att 
känna till de olika medieföretag som finns och vad de står för. Det finns entydiga föreställ-
ningar bland respondenterna om vad olika medier innebär och representerar, men dessa 
föreställningar är knutna till de olika övergripande mediekategorierna. Respondenterna 
förknippar kategorierna kvällspress, storstadsmorgontidningar och public service-
etermedier med vissa egenskaper som i stora stycken motsvarar dessa mediekategoriers 
traditionella sociokulturella profiler: Kvällstidningarna betraktas som sensationella, över-
drivna men underhållande, de stora morgontidningarna ses som seriösa, pålitlitliga men lite 
tråkiga, public service levererar nyheter som har hög samhällsrelevans men som också kan 
användas som ett trivselskapande inslag i hemmet. 
     Denna kunskap använder en del respondenter för att orientera sig mot, eller ibland välja 
bort, vissa medier, men i övrigt diskriminerar man som regel inte mellan olika medieföretag 
inom samma kategori. Google har överbryggat dessa profilerande distinktioner. Respon-
denterna ger uttryck för betydligt större kunskap om de olika sociala medie-plattformarna 
än om de specifika diffusionskanalerna för nyhetsinformation. I den digitala världen ser 
alla länkar likadana ut, alla medier arbetar med multimodal nyhetspresentation och det 
mesta av nyhetsinnehållet i online-tidningar och på apparna konvergerar både formmässigt 
och innehållsligt mot det triviala, lättsamma och summariska. Idag består nyhetsutbudet 
inte bara av ett antal diskreta nyhetskällor – idag består utbudet av nyhetsinformation om 
ett antal diskreta sakfrågor och händelser, ett hav av information som det är nödvändigt att 
använda strategier för att kunna navigera i.    
     Nyhetsutbudets omfång och sammansättning är inte den enda mediefaktorn som spelar 
roll. Tillgänglighetsaspekten, både vad gäller medier och medieinnehåll, har också bety-
delse. För den grupp universitetsstuderanden som använts som empiriskt underlag i under-
sökningen utgör nyhetsinnehållets tillgänglighet inte några problem, vilket sannolikt kan 
tillskrivas den särskilda kompetens som högskolestudier ger. Av samma skäl utgör den digi-
tala medietekniken i sig inte heller någon barriär för respondenternas användning av olika 
nyhetskällor. Men eftersom tillgängligheten beträffande digitala informations- och nyhets-
källor är så pass hög i just denna grupp av användare kan intervjuerna samtidigt tjäna som 
illustration av hur den höga tillgänglighetsfaktorn inte enbart är av godo. Överflödet av 
kortfattad men högfrekvent levererad nyhetsinformation på till exempel Twitter kan för-
svåra användningen av plattformen i nyhetssyfte. Det blir helt enkelt för mycket. Den noti-
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fikationsfunktion, som många nyhetsappar erbjuder, kan också bli för mycket för vissa res-
pondenter; de avstår från sådana pushnotiser eftersom de känner sig stressade av det upp-
fordrande ”pling!” som annonserar notiserna.  
     Tillgänglighetsfaktorn ligger sannolikt också bakom det faktum att respondenterna i så 
hög grad betraktar olika typer av informationskällor som utbytbara. Eftersom källorna är så 
enkla att få tillgång till kan de användas för många olika syften, syften som kanske inte 
alltid ligger i linje med informationsproducentens avsikt. Traditionella nyhetskällor an-
vänds som uppslagsböcker när det gäller att få fram faktauppgifter, och informationskällor 
som inte är avsedda som nyhetskanaler används som källor för kunskap om världens till-
stånd. Det är kanske tidstypiskt att en av respondenterna anser att han får mer värdefull 
information om aktuella samhällsförhållanden från TedTalks än från de gängse nyhetsme-
dierna.  
     Den tillgänglighetsaspekt som förändrats mest påtagligt gäller mediernas praktiska till-
gänglighet i tiden och rummet. Respondenterna gav många exempel på hur vanemässig 
nyhetsanvändning inte längre är bunden till vare sig de rumsliga eller de temporala förut-
sättningarna, utan att den kan ske på nyhetskonsumenternas egna villkor. Däremot gav 
flera respondenter uttryck för en viss böjelse att, när de var på besök hos föräldrarna, in-
ordna sin nyhetsanvändning i de rutiner som präglat föräldrahemmets mediemiljö. De tra-
ditionella medievanorna har så smått börjat att användas som ett redskap för nostalgiska 
återblickar på uppväxttiden, vilket ytterligare understryker deras daterade karaktär. 
 
 
Individfaktorernas betydelse för nyhetsvanorna 
 
Som en följd av att mediefaktorerna förlorat delar av sin betydelse som begränsande faktor 
för nyhetsvanorna får individfaktorerna större spelrum, framför allt den individfaktor som 
gäller den relevans som individen knyter till olika nyhetstyper, till nyhetskällor och till me-
dieanvändning generellt.  
    Det användarvärde som nyhetsmedierna har som källa för omvärldsinformation, in-
formation som sedan kan användas i olika syften och på olika nivåer i kunskapsbildnings-
processen, gör sig fortfarande gällande i synen på nyheter och nyhetsförmedling. Men för-
utsättningarna för att använda nyheterna som underlag för kunskapsbildning är annorlunda 
idag, när publiken har möjlighet att googla fram det som behövs som ”instant knowledge”. 
Detta avspeglas i intervjuerna med respondenterna, som ofta hänvisade till att de gärna 
använder många olika källor på internet när de behöver veta något. Detta avspeglas också 
indirekt i respondenternas motiv till uppföljande nyhetssökning: Den kunskap som man 
eftersträvar handlar som regel inte om kunskapsvärdet i sig utan har en mer instrumentell 
funktion – respondenten vill inte framstå som okunnig eller ställas utanför diskussioner 
med anledning av aktuella nyhetshändelser.  
     Den ständiga tillgången till ett stort antal lättillgängliga informationskällor öppnar för 
risken att aktiv, levande kunskap förvandlas till en fördigital relik som ersatts av aggregat av 
framgooglad fragmentarisk information, utan kontextualisering och helhetstänkande. Detta 
illustreras av att användare som inte går in direkt på nyhetssajterna på internet utan kom-
mer in via Facebook, eller via en sökmaskin, som regel inte stannar så länge – tvärtom vis-
tas de där under så kort tid att det finns anledning att ifrågasätta om de hinner ta del av 
nyhetsinnehållet på sidan, till skillnad från direktbesökarna som stannar betydligt längre 
(Mitchell et al. 2014).  
     Detta till trots finns det respondenter som uttryckligen värdesätter och strävar efter en 
mer fördjupad kunskap om villkoren i dagens samhälle, och som också tillskriver nyhets-
förmedlingen ett sådant användarvärde. Men det är symtomatiskt att dessa respondenter i 
mycket hög grad kompletterar nyhetsförmedlingen med alternativa kunskapskällor som 
ligger vid sidan av den ordinarie nyhetsrapporteringen. Nyheterna har blivit mer tillgäng-
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liga, men det betyder inte med nödvändighet att nyheternas kunskapsvärden har blivit mer 
lättåtkomliga. Detta sätter också spår i respondenternas syn på dagens nyhetsjournalistik. 
För flera av respondenterna räcker det inte med att bara få den bild av världen som den 
traditionella journalistiska nyhetsvärderingen resulterar i. De vill också ha sådana perspek-
tiv och gestaltningar som innebär att de är tvungna att söka sig till andra källor utöver de 
etablerade nyhetsföretagen för att få omvärldsinformation.  
     Ett annat användarvärde som ofta knutits till nyhetsmedierna är det som gäller delaktig-
het. I en tid då publikens läsning av lokalpress minskar och användningen av internet och 
sociala medier ökar är det lätt att föreställa sig att den samhörighet som människor tidigare 
kände med det lokala samhället, och som kanaliserades av lokalmedierna, idag kan ha er-
satts av gemenskapen på internet och i sociala medier. Den fortskridande individualiserin-
gen och uppkomsten av ”networked individualism” (Rainie och Wellman 2012) och digi-
tala privata sfärer (Papacharissi 2010) talar onekligen för detta. Att den lokala morgontid-
ningen inte har så stor betydelse för mina respondenter kan naturligtvis förklaras av att de 
flesta av dem bara räknar med att vistas på sin studieort under kortare tid, men det fram-
kom ändå en tydlig önskan bland respondenterna att kunna vara del av ett social samman-
hang.  
     Emellertid spelar den virtuella gemenskapen på sociala medier och internet generellt inte 
speciellt stor roll bland respondenterna, åtminstone inte när det gäller den sociala tillämp-
ningen av nyhetskunskapen. Tonvikten ligger i stället på nyhetsdiskussioner inom ramen 
för den sociala förankringen offline – bland kurskamrater, i studentkorridorerna, med vän-
ner och bekanta och i andra fysiska kontexter. Att lokaltidningen har förlorat sin ställning i 
allmänheten som en form för Andersons ”imagined community” betyder således inte att 
denna föreställda gemenskap med nödvändighet har flyttat in på Facebook i stället. Även 
om de lokala nyheterna inte längre har samma relevans som tidigare för dem som delar tid 
och rum med varandra har nyhetsmaterialet fortfarande betydelse som en minsta gemen-
samma nämnare i de sociala sammanhang där respondenterna vistas i sin vardag.  
 
 
Vanebildningen 
 
De rutiner som är mest påfallande bland respondenterna gäller inte användningen av ny-
hetskällor utan användningen av vissa nätplatser, framför allt Facebook. Beträffande Fa-
cebook är användarrutinerna på vissa håll så frekventa och dominerande att användaren 
själv betraktar dem som ett närmast tvångsmässigt beteende. Överlag fungerar Facebook-
rutinerna som ett ramverk för respondenternas nyhetsanvändning, även om framför allt 
nyhetsbevakarna också har rutiner för att skumma igenom nyhetsutbudet med hjälp av 
andra nyhetskällor. Respondenterna kan med andra ord egentligen karakteriseras som ny-
hetskonsumenter med återkommande Facebook-vanor, inte som nyhetskonsumenter med 
återkommande nyhetsmedievanor.  
     Antunovic et al. (2016) drog en liknande slutsats med utgångspunkt i en studie av ny-
hetsrutinerna bland en grupp amerikanska collegeungdomar. De som regelmässigt använde 
sina mobiler för att se om något hade hänt eller för att kontrollera sitt konto på sociala me-
dier följde sällan upp detta med att mer ingående ta del av innehållet i de nyheter som de 
då stötte på, trots att de i övrigt visade upp nyhetsstrategier som var snarlika dem som 
framkommit i min undersökning. Den exponering för nyheter som ägde rum utgjorde sna-
rare en del av collegestudenternas vardagsrutiner än en del av deras regelrätta nyhetsvanor. 
     Att den vanebildning som ägt rum i anslutning till respondenternas nyhetsrutiner inte 
främst gäller nyhetskonsumtionen i sig utan användningen av sociala medier utgör egentli-
gen inte ett avsteg från tidigare förhållanden. I den fördigitala publiken kunde exponerin-
gen för nyheter i stor utsträckning betraktas som en funktion av vanan att regelbundet ta del 
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av vissa dagstidningar och vissa etermedier vid vissa tillfällen under dagen. Idag ersätter so-
ciala medier dessa medier som en del av den medierutin som präglar vardagen. 
     Detta exemplifieras av en studie av ett antal danska mobilanvändare (Thorhauge 2016) 
där flera olika ”mikrorutiner” kunde urskiljas hos användarna, rutiner som bland annat 
omfattade både regelbundna kontroller av användarens konton på sociala medier och åter-
kommande besök på en uppsättning internetplatser efter ett särskilt mönster. Rutinerna 
kunde ta sig olika former och gälla olika typer av innehåll och destinationer på internet, 
men det gemensamma var just karaktären av en rutin som utfördes vid samma tidpunkter 
och i samma situationer under dagens lopp.  
     Flera av respondenterna i min undersökning redovisar samma typ av mikrorutiner när 
det gäller Facebook: Facebook är det första man kontrollerar på morgonen innan man kli-
ver ur sängen, det sista man gör på kvällen innan man somnar, något man sysslar med 
samtidigt som man sitter och äter, eller väntar på bussen, eller i rasterna mellan föreläs-
ningarna. Det finns emellertid inget i respondenternas förhållningssätt som tyder på att det 
är Facebooks funktion som nyhetsförmedlare som spelar den största rollen i dessa situa-
tioner, utan rutinen är i första hand knuten till Facebook som socialt nätverksmedium. 
Detta får konsekvenser för nyhetsreceptionen. 
 
 
Nyhetsreceptionen 
 
Tidigare låg tyngdpunkten i publikens nyhetsanvändning på nyhetsvanan och de faktorer 
som påverkade dessa vanor. Nyhetsexponeringen i form av realiserad nyhetskonsumtion 
var i stor utsträckning en funktion av dessa nyhetsvanor. Idag, då de traditionella medieva-
norna har försvagats, sker nyhetsexponeringen i betydligt större utsträckning på de villkor 
som är knutna till nyhetsreceptionen, det vill säga den faktiska nyhetskonsumtionen.  
     Detta betyder också att de faktorer som betingar nyhetsreceptionen får större spelrum än 
tidigare. Framför allt gäller detta det dagliga nyhetsutbudet och den sociala kontexten.  
           
 
Det dagliga nyhetsutbudets betydelse för receptionen 
 
Respondenternas faktiska exponering för nyheter beror på den typ av nyhetsstrategi som 
används. För nyhetsbevakarna är exponeringen betydligt bredare än vad som var fallet för 
den fördigitala nyhetspubliken. Men att ha tillgång till ett stort urval av nyheter varje dag 
betyder inte att detta urval också utnyttjas till fullo. Nyhetsbevakarna använder sig i varie-
rande utsträckning av det breddade urval av nyhetsmaterial som dagligen står dem till buds, 
men trots att stora internationella nyhetsföretag som BBC, CNN och Al Jazira kan ingå i 
deras dagliga nyhetsöversikt finns ändå en tonvikt vid svenska mainstream-medier.  
     För nyhetspragmatikerna är exponeringen helt beroende av det urval av nyheter som de 
möter i flödet på Facebook. I denna grupp är dagsutbudet i stor utsträckning en fråga om 
den gatekeeping som deras nätverk bedriver och den benägenhet att dela nyheter som finns 
bland nätverkets användare. Först när dessa respondenter väljer att följa upp en viss ny-
hetshändelse blir det aktuellt med en bredare exponering, men då är de beredda att välja 
fritt bland de länkar som de googlar fram. Vid riktigt stora nyhetshändelser, som de terro-
ristattentat i Paris som inträffade strax före genomförandet av intervjuerna, är det naturligt 
för flera av respondenterna att använda sig av utländska nyhetsföretag för att få mer in-
formation.  
     Således: Även om flera respondenter efterlyser andra perspektiv och röster i nyhetsbe-
vakningen är de i praktiken inte beredda att avlägsna sig alltför långt från den västerländska 
mainstream-rapporteringen. Al Jazira är det enda nyhetsföretag med ursprung utanför Eu-
ropa och USA som nämndes under intervjuerna. Respondenterna hade kunnat ta del av be-
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tydligt fler engelskspråkiga nyhetskällor från olika delar av världen, både för att få de alter-
nativa perspektiv som de säger sig sakna och för att få den nyhetsinformation om de delar 
av världen som är nyhetsmässigt eftersatta och som de säger sig vara intresserade av. Det 
ligger nära till hands att anta att det som utgör en kvarvarande barriär mot en genuint glo-
bal och ”multivoiced” nyhetsanvändning är den kulturella bas av gemensamma värden och 
normer som förenar de västerländska och svenska nyhetspublikerna. Idag finns det hur som 
helst inga praktiska anledningar utöver de språkliga att avstå från ett betydligt mer ohäm-
mat botaniserande bland nyhetskällor och nyhetsrapporter.  
     Å andra sidan: Att det dagliga nyhetsutbud som står till förfogande har vidgats till att i 
praktiken omfatta all omvärldsinformation på internet innebär inte per automatik att ny-
hetsförmedlingen omfattar fler infallsvinklar på skildringen av omvärlden än tidigare. I en 
situation där utbudet inte längre utgör en begränsning blir i stället nyhetsförmedlingens 
kvalitet avgörande. Om alla nyhetskällor levererar likvärdig rapportering kommer detta att 
sätta gränser för publikens nyhetsreception, oavsett hur många källor och hur mycket ny-
hetsinformation publiken har möjlighet att exponera sig för. Att den ekonomiska utveck-
lingen medfört krympta redaktionella resurser, och därmed också svårigheter att bedriva en 
bred och proaktiv nyhetsbevakning, utgör således en motkraft till den receptionsstimule-
rande potential som finns i det vidgade dagsutbudet av nyheter. Samma gäller den tendens 
till likriktning som klickjournalistiken riskerar att medföra och den utveckling mot ökad 
trivialisering av nyhetsrapporteringen som främjas av nyhetsproduktionens anpassning till 
mobilappar.   
     Detta är emellertid inget som respondenterna uppfattar som mer påtagliga brister i den 
svenska nyhetsjournalistiken. De kvalitetsproblem som lyftes fram under intervjuerna rör 
sådana aspekter som redan tidigare varit satta under debatt när det gäller nyhetsjournali-
stik: oetiskt arbetssätt, sensationsfokusering och en västcentrerad världsbild. Dessa tar sig 
uttryck i en närvaro av vissa egenskaper i nyhetsförmedlingen och journalistiken. Föränd-
ringar beträffande urval, likriktning och trivialisering kommer i stället ofta till uttryckt ge-
nom en frånvaro av vissa kvaliteter, och detta är betydligt vanskligare för nyhetspubliken 
att observera.   
 
 
Den sociala kontextens betydelse för receptionen 
 
Den sociala kontextens betydelse för receptionen av nyheter är fortfarande aktuell, men 
numera har den fysiska sociala kontexten kompletterats med den virtuella gemenskap som 
inryms i de sociala medierna. Båda har betydelse för nyhetsreceptionen, men i olika av-
seenden och på olika sätt.  
     Den kontext som utgörs av de sociala miljöer och sammanhang som respondenterna 
möter i sin vardag utgör, precis som för den fördigitala nyhetspubliken, ett viktigt incita-
ment för att hålla sig orienterad om omvärlden. Respondenternas urval av de nyhetshän-
delser som de skaffar information om görs mot bakgrund av det värde och den betydelse 
som dessa nyhetshändelser bedöms ha i de sociala eller studierelaterade kretsar där respon-
denterna oftast rör sig. Precis som tidigare kan den fysiska bekantskapskretsen också vara 
ett sätt att få kunskap om att något har hänt. Flera av respondenterna berättade att de först 
fått kännedom om terroristattackerna i Paris inte genom sina egna nyhetsappar utan genom 
att någon annan i sällskapet fått en pushnotis om händelsen. 
     Dessa fysiska sammanhang utgör dock inte längre en kontext för att tolka och förstå 
nyheterna i den omedelbara användningssituationen på samma sätt som tidigare eftersom 
en stor del av respondenternas reguljära nyhetsanvändning sker enskilt och inte i grupp. 
Emellertid, de användningsmönster som den digitala medieteknologin har öppnat för har 
också öppnat för en annan typ av kontext för den omedelbara receptionen: De diskussioner 
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om aktuella sakfrågor som respondenterna fortlöpande ställs inför i vardagen, och som de 
föredrar framför motsvarande diskussioner på internet.  
     I dessa diskussioner tas nyheterna regelbundet i bruk, men inte bara som nyhetskunskap 
som redan är tolkad, bearbetad och utvärderad utan också i sin ursprungliga form, som me-
dietexter som tas fram spontant med hjälp av surfplattan eller mobilen. På så vis kan de 
diskussionsgemenskaper som uppstår vid middagsborden, över en öl på krogen eller i pau-
ser på jobbet inte bara få ytterligare diskussionsunderlag, utan de kan också bli ett sätt för 
människor att tillsammans tolka och förstå nyhetsinnehållet. De diskussioner som äger rum 
i de sociala sammanhang där man rör sig kan på så vis initiera en nyhetsreception som an-
nars inte skulle ha ägt rum, men de kommer också att rikta receptionen mot sådana nyheter 
som korresponderar med de intresseriktningar som präglar dessa sammanhang.   
     Den sociala kontext som inryms i de sociala medierna har ingen framskjuten ställning 
som bas för gemenskap bland respondenterna, men detta betyder inte att den saknar bety-
delse för nyhetsreceptionen. Den nyhetsstrategi som används av framför allt nyhetspragma-
tikerna bygger på att man litar på att det sociala nätverket förmedlar nyheter ”om det hän-
der något stort”. En sådan föreställning om att man inte själv behöver anstränga sig för att 
hålla sig informerad om omvärldshändelserna, utan att man ändå nås av de viktiga nyhe-
terna, har emellertid visat sig resultera i sämre kunskaper om omvärlden än om man aktivt 
söker upp nyhetskällor för att hålla sig informerad (Gil de Zúñega et al. 2017).  
      
 
Betydelsen av individens dagssituation för receptionen 
 
Respondenterna är en användargrupp som utnyttjar mobilen i stor utsträckning. Detta in-
nebär att de inte är beroende av de rumsliga villkoren för sin medieanvändning utan har 
ständig tillgång till en teknisk plattform för uppkoppling till internet. Dagssituationen har 
därmed ingen betydelse för den rumsliga tillgången till nyheter. Däremot kan de mest iv-
riga mobilanvändarna uttrycka en viss oro över att stå utan elförsörjning eller laddat batteri; 
en av dem menar till och med att det var ”den stora skräcken” att hamna i en sådan situa-
tion.  
     Det räcker inte att ha praktisk tillgång till nyheter – man måste också ha tid att konsu-
mera dem. Även i detta avseende har individens dagssituation betydelse. Respondenterna 
har, i sin egenskap av studerande, relativt gott om tid till förfogande för olika typer av me-
dieanvändning. Flera av dem utnyttjar också det som Dimmick et al. (2004) kallar för mel-
lanrummen i vardagsrutinerna – pauser som uppstår då och då i vardagsflödet – för att till 
exempel ägna fem sekunder åt att kontrollera sitt Facebook-konto, eller för att skrolla ige-
nom någon av nyhetsapparna i mobilen, eller för att följa dagsnoteringarna på börsen. Un-
der de intervjuer som gjordes med respondenterna framkom inget som tydde på att respon-
denterna betraktar vare sig tid eller plats som något som reglerade deras nyhetskonsumtion; 
denna faktor torde ha spelat ut mycket av sin forna roll när det gäller betydelsen för männi-
skors nyhetsanvändning. 
 

* * * 
 
Vi kan alltså se att nyhetsanvändningen bland respondenterna fortfarande struktureras och 
formas av samma grundläggande faktorer som var aktuella för den fördigitala publiken, 
även om betydelsen av flera av dessa faktorer har förändrats. Det övergripande använd-
ningsmönstret ser emellertid annorlunda ut. Tidigare utvecklade publiken stabila medieva-
nor och fasta medierepertoarer, vilket resulterade i en exponering för nyheter som var rela-
tivt strukturerad och avsiktlig. Även om det ofta fanns andra motiv med i bilden när tid-
ningsläsaren slog upp sin morgontidning vid frukostbordet eller TV-tittaren satte sig i soffan 
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framför Rapport utgjorde avsikten att informera sig om omvärlden en viktig del av motiva-
tionen.  
     De nyhetsstrategier som respondenterna tillämpar, och med dem många andra som an-
vänder sociala medier (DeSilver 2014), innebär att den medievana som utgör ram för ny-
hetsexponeringen inte är relaterad till en avsikt att informera sig om omvärlden, åtminstone 
inte den del av omvärlden som sträcker sig bortom vänkretsens personliga angelägenheter 
(Tewksbury et al. 2001). De som förekommer i statistiken som nyhetskonsumenter med so-
ciala medier som huvudsaklig nyhetskälla använder inte plattformarna med avsikten att sö-
ka upp nyheter, utan av andra skäl. Nyheterna får de på köpet.  
     Detta resulterar i en nyhetsexponering som innebär att receptionen sker i motvind, utan 
att stimuleras av en mer eller mindre medveten intention att ta till sig innehållet. Även om 
det finns stöd för att passiv inlärning kan äga rum när människor exponeras för nyheter 
(Gil de Zúñiga et al. 2017) finns det också ett flertal studier som visar att passiv inlärning av 
nyheter förekommer mindre ofta bland dem som använder sociala medier som nyhetskälla 
än bland dem som använder traditionella nyhetsmedier, framför allt TV (Dimitrova et al. 
2014; Gil de Zúñiga et al. 2017; Shehata och Strömbäck 2018).             
     Det spelar dessutom roll om TV-tittandet gäller public service-TV eller kommersiella 
kanaler, som har en mer underhållningsinriktad programprofil: Kunskapseffekterna beträf-
fande politik är större bland dem som tittar på svensk public service-TV än bland dem som 
tittar på övriga TV-kanaler, en effekt som är extra påtaglig bland tittare som saknar intresse 
för politik (Shehata et al. 2015). 
     Sammanfattningsvis: Även om användarna av sociala medier ofta stöter på nyheter be-
tyder inte detta att de tillgodogör sig innehållet och tar till sig nyheterna på samma sätt som 
dagstidningsläsare och TV-tittare. Den reception som spelar roll är inte den som sker när de 
är inne på Facebook, den reception som spelar roll är den som sker när en viss nyhet väcker 
deras uppmärksamhet och sedan väljs ut för ett närmare studium. Detta senare led kräver 
emellertid ofta en aktiv insats från användarens sida, en insats som innebär att man söker 
efter nyhetskällor, väljer bland dessa källor och sedan tar del av den nyhetsinformation som 
finns där. Tröskeln till reception av de nyheter användarna möter på Facebook är med 
andra ord högre än motsvarande tröskel i de traditionella nyhetsmediernas publik.  
      En omständighet som förtjänar att uppmärksammas i det här sammanhanget gäller de 
surveyundersökningar som genomförs beträffande publikens nyhetskällor och hur valida 
dessa undersökningar är när det gäller Facebooks och andra sociala mediers betydelse i 
förhållande till andra medier. Eftersom det finns användarmönster bland nyhetskonsumen-
terna som innebär att man använder vissa medier för att överblicka nyhetsutbudet och 
andra för att ta del av nyhetsinnehållet kan detta möjligen leda till att surveyundersökning-
arna blir missvisande. När svarspersonerna ombeds ange vilken nyhetskälla de oftast an-
vänder sig av finns det inget som hindrar att de anger det ställe där de fått kännedom om 
nyhetens existens – inte den källa där de fått kunskap om nyhetshändelsen.  
     En av de få studier som gjort skillnad mellan dessa två aspekter undersökte hur europeis-
ka internetanvändare använder olika digitala sökvägar för att aktivt söka information om 
en nyhetshändelse (Nielsen och Schröder 2014). Resultaten tyder inte på att användarna av 
sociala medier tar plattformarna i bruk enkom för att hitta nyheter. Att så många ändå 
anger att sociala medier utgör deras huvudsakliga nyhetskälla pekar mot att användarna 
själva inte gjort någon distinktion mellan att stöta på en nyhet och att ta till sig information 
om nyhetshändelsen. 
     Skall kartläggningar av nyhetspublikens användning av olika nyhetskällor bli menings-
fulla krävs således att kännedom om nyhet och faktisk reception av nyheten separeras i 
surveyundersökningarna.     
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12.5  Avslutande reflektioner 
 
 
Dagens unga nyhetskonsumenter skiljer sig från den traditionella nyhetspubliken eftersom 
de lever i en annan nyhetsvärld än tidigare generationer. De har en annan syn på vad som 
utgör viktig omvärldsinformation och de använder sig av andra kanaler för att skaffa den. 
De är inbäddade i ett medieutbud, där den information de vill ha är tillgänglig på ett helt 
annat sätt än tidigare, och i en medieteknologi som innebär att de kan inrätta andra rutiner 
för att bevaka informationsflödena. Internet har dessutom skapat en ny arena för både ny-
hetsproduktion och nyhetsanvändning, en arena som inbjuder användarna att integrera 
diskussioner om nyhetshändelser i den vardagliga interaktionen med andra via de sociala 
medierna.  
     Samtidigt eroderar grunden för den traditionella synen på vad som utgör en nyhet inom 
de yngre publikgrupperna. Nyheter i den gängse bemärkelsen återfinns på alla möjliga typer 
av informationsplatser utanför den traditionella nyhetsförmedlingens strikta och entydiga 
gränser. Där mängas den in i och flyter samman med mer trivial vardagsinformation om 
vännernas senaste klädinköp och måltider. Det är mot en sådan bakgrund som dagens ny-
hetskonsument måste bedöma vad som är relevant och nödvändig omvärldsinformation. 
     Parallellt med detta har internet och de sociala medierna kommit att leda till en omför-
handling av gränsen mellan offentligt och privat. Det som förr tedde sig som en relativt 
oproblematisk indelning i offentliga respektive privata sfärer i habermasiansk mening är 
idag inte lika självklart; på internet blir det privata mycket snabbt offentligt och i de sociala 
medierna sprids information om och diskussioner av offentliga angelägenheter i samtal som 
tidigare var begränsade till de traditionella stora nyhetsmedierna. I det digitala informa-
tionssamhället har människor tillgång till all information om det de vill veta och det som 
intresserar dem, när som helst och var som helst. Detta utgör en helt ny utgångspunkt för 
inhämtandet av omvärldsinformation.  
     Även om vi ännu inte har hamnat i en situation då begreppet nyhet får betraktas som 
föråldrat och inaktuellt är det uppenbart att nyhetsredaktionerna inte längre har oomtvistad 
makt över vad som skall betraktas som en nyhet. Som vi visserligen kunde se i Costera 
Meijers studie (2007) kan unga medieanvändare fortfarande tänka sig att slå vakt om det 
traditionella nyhetsbegreppet, men frågan är vad som kommer att hända med detta fram-
gent i den digitala nyhetsvärlden. Om publiken inte längre är beroende av journalisternas 
nyhetssyn för att få den information man vill ha – vad kommer då publiken att vilja veta 
mer om? Vilka faktorer i samhället och kulturen kommer att forma den framtida nyhets-
publikens förhållningssätt till omvärldsinformation? 
     Möjligen kan den diskussion som Bennett et al. (2011) utvecklar kring framväxten av ett 
nytt medborgarbegrepp utgöra en utgångspunkt för föreställningen om hur morgondagens 
medieanvändare kommer att använda nyhetsmedierna. Författarna för fram tanken att den 
traditionella medborgarrollen, som innebär en skyldighet att hålla sig informerad om sam-
hällsskeendena och att delta i de politiska processerna, inte längre har stöd bland de unga. 
Här har intresset för att delta i det politiska livet tagit sig formen av ett mer personligt enga-
gemang i konkreta samhällsproblem och är mer förankrat i människors livssyn och lev-
nadssätt. Här är steget till aktiv politisk handling betydligt kortare. Författarna vill därför 
föra fram en ny modell för medborgarskap, där det inte är viktigt att man inordnar sig i 
ledet eller underordnar sig politiska auktoriteter. I stället är de medborgerliga aktiviteterna 
knutna till nätverk där möjligheten för individen att komma till personligt uttryck är större 
och där informationsunderlaget inte förmedlas av institutionaliserade medieföretag utan 
genereras utifrån den samlade kunskap som nätverket själv besitter.   
     Det skulle kunna få vittgående konsekvenser för de etablerade formerna för nyhetsför-
medling om ett sådant synsätt vinner mark. Om människor börjar efterfråga omvärldsin-
formation och former för kunskapsbildning som lägger vikt vid den kunskap som genereras 
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av det nätverk som man själv är inknuten i, ett nätverk som byggs upp av människor som 
har samma typ av orientering och grundläggande värderingar som man själv, kan detta leda 
till att den nyhetsförmedling som de stora nyhetsföretagen levererar blir ifrågasatt. Skulle 
en sådan syn forma den framtida nyhetskonsumtionen förutsätter detta dock dels att män-
niskors samhällsengagemang frikopplas från de traditionella formerna för politiskt delta-
gande, dels tillgång till en kommunikationsstruktur som ger deltagarna möjlighet att själva 
både generera, förmedla och diskutera kunskapsbasen för ett sådant engagemang. Det sist-
nämnda finns redan i och med de sociala nätverksmedierna, men det är fortfarande en bit 
kvar innan de tas i bruk fullt ut som en arena för opinionsbildning, fri kunskapsbildning och 
frikopplat samhällsengagemang. 
     Under tiden oroar sig många för att nyhetskonsumtionen bland unga minskar. Det finns 
dessutom tecken som tyder på att det politiska intresset håller på att få en ökad betydelse 
för svenskarnas benägenhet att konsumera nyheter från de etablerade medieföretagen 
(Strömbäck et al. 2013). Detta skulle i så fall innebära att det i förlängningen finns en risk 
för en ökad klyfta i samhället mellan de politiskt intresserade och samhällsinformerade å 
ena sidan och de politiskt ointresserade och samhällsignoranta å den andra. Men eftersom 
samhällsengagemang inte behöver gå hand i hand vare sig med intresse för samhällets poli-
tiska institutioner och formella beslutsprocesser (Inthorn et al 2012) eller med konsumtion 
av traditionella nyheter, innebär de nya mönstren för nyhetskonsumtion bland ungdomar 
inte med självklarhet demokratins snara undergång. 
     De förändrade nyhetsvanorna bland de unga behöver över huvud taget inte utgöra ett 
problem i sig. Bekymret är inte att den unga publiken inte längre tar del av de etablerade 
nyhetsmedierna på det traditionella sättet. De användningsmönster som utmärker de unga 
mediekonsumenterna i den undersökningen som redovisats här, och där sociala medier, 
digitala nyhetstjänster och applikationer spelar stor roll, innebär att användaren fortfarande 
tar del av nyheter, men inte som en rutinmässig genomgång av allt nyhetsstoff som serveras 
just den dagen i de nyhetskanaler som ingår i en fast medierepertoaren, utan genom en 
händelsestyrd nyhetskonsumtion där användaren fokuserar på det nyhetsunderlag som er-
bjuder det utbyte man vill ha.  
     Det problematiska ligger i så fall snarare i de förändringar som anpassningen av nyhets-
produktionen till digitala plattformar innebär, både beträffande form och innehåll. De ny-
heter som får mest klick tenderar att prioriteras av nyhetsredaktionerna, liksom sådana 
nyheter som inte kräver så mycket utrymme. På så vis ges nyheter som inte kräver en ut-
vecklad eller komplicerad bakgrundsbeskrivning företräde. I de fall nyheter om företeelser 
som utgör komplexa sammanhang ändå publiceras, löper dessa en stor risk att reduceras till 
förenklade och populistiska framställningar.  
     Ytterligare en problematik återfinns i den fragmentering av publiken som de nya använ-
darmönstren medfört. En stor del av det utbyte som de intervjuade respondenterna uppger 
att de har av nyhetskonsumtion faller tillbaka på att nyheten är allmänt känd och diskute-
rad. Detta kan ses som en omständighet som utgör en garanti för att det till viss del finns en 
gemensam bas i nyhetskonsumenternas nyhetsurval – i annat fall finns inget som är allmänt 
känt att diskutera. Samtidigt är det uppenbart att det också finns en vilja och en beredskap 
hos respondenterna att renodla de egna, individuella nyhetsintressena. Om publiken ges 
större utrymme för en sådan personalisering av nyhetskonsumtionen kan detta resultera i 
att nyhetsgemenskapen fragmentariseras i ett antal mindre kretsar, där man kanske har en 
mer ingående kunskap om det som kretsen fokuserar på men där man också saknar insikt i 
och kunskap om det som ligger utanför kretsens intresse – filterbubblan blir ett faktum.  
     Föjden av detta kan bli att den kunskapsgrund som alla i samhället har gemensam blir 
allt mindre, åtminstone beträffande aktuella omvärldsförhållanden. I sin förlängning kan 
detta innebära att det inte längre kommer att finnas sådant som "alla" vet – såvida det inte 
cirkulerat på Facebook eller i andra sociala medier. Mediernas betydelse för att upprätt-
hålla den gemensamma värdebas som en kultur bygger på kommer således att förändras, 
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även om människor fortsätter att premiera gemensamma samtalsämnen som bas för social 
interaktion (Fast et al. 2009). I denna globaliseringens tidevarv, då avståndet till människor 
och samhällen på andra sidan jordklotet har minskat avsevärt, kan vi kanske vara på väg in 
i en situation där avståndet till de människor och samhällen som vi har i vår omedelbara 
närhet ökar. Detta riskerar i så fall att få konsekvenser inte bara beträffande grunden för det 
demokratiska styrelseskicket (Sunstein 2017) utan även beträffande grunden för mänsklig 
samvaro och ömsesidig förståelse.  
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Tabellbilaga 
 

 
  
 
 
 
 
Tabell 1.  Svenska allmänhetens Intresse för nyheter från den kommun där man bor efter ålder 2014 (procent, Ken-
dalls tau-beta). 
 
  
 Ålder:  
Intresse 16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-75 76-85 Tau-beta
  
 
Mycket 18 25 28 36 41 46 55 56 
Ganska  48 55 55 51 50 47 41 41 
Mkt + ganska 66 80 83 87 91 91 96 97 
Inte särskilt 28 16 14 11  8  6  4  2 
Inte alls  6  4  3  2  1  1  0  1 
 -.206*  
       
 
Antal   245 331 374 843 1057 1168 2112 512 
 
 
* Signifikant på .000-nivån. 
Källa: SOM-institutet, Göteborgs universitet (2016). Riks-SOM 2014.  
 
 
 
 
 
Tabell 2. Svenska allmänhetens intresse för nyheter om Sverige efter ålder 2014 (procent, Kendalls tau-beta). 
 
 
 Ålder:     
Intresse 16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-75 76-85 Tau-beta
  
 
Mycket 26 41 41 46 45 49 56 54 
Ganska  53 47 52 49 51 47 41 42 
Mkt + ganska 79 88 93 95 96 96 97 96 
Inte särskilt 17 10  5  5  4  4  3  3 
Inte alls  4  2  2  0  0  0  0  1 
 -.126*  
       
 
Antal    245 338 377 851 1061 1183 2134 518 
 
 
* Signifikant på .000-nivån. 
Källa: SOM-institutet, Göteborgs universitet (2016). Riks-SOM 2014.  
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Tabell 3. Svenska allmänhetens intresse för nyheter om andra länder efter ålder 2014 (procent, Kendalls tau-beta). 
 
 
  Ålder:   
Intresse Alla 16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-75 76-85 Tau-beta 
  
 
Mycket 30 17 27 29 29 27 31 33 28 
Ganska  52 51 46 49 51 55 52 51 55 
Mkt + ganska 82 68 73 78 80 82 83 84 83 
Inte särskilt 16 22 19 18 17 16 15 14 14 
Inte alls  2 10  8  4  3  2  2  2   3 
 -.058*  
       
 
Antal   6594 245 331 374 843 1057 1168 2112 512 
 
 
* Signifikant på .000-nivån. 
Källa: SOM-institutet, Göteborgs universitet (2016). Riks-SOM 2014.  
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