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This paper is based on a quantitative survey. The study aims to answer the question 

which media young people rather use to take part of the news. The results show 

that young people today in Kalmar preferably and often read newspapers on the 

Internet and mobile phone. 

 The questions asked was about which media they usually use, the level of 

confidence they had in various media, how interest was in different news 

categories, willingness to pay for online news and background issues related 

subjects. The survey was aimed at high school students in Kalmar and were 

distributed and collected on-site at the schools. What was remarkable among the 

responses was that young people largely had access to a morning newspaper at 

home and said that they would consider subscribing to one in the future. This is 

despite the large use of digital media. The responses showed that many use several 

different media in a day. For young people the traditional media becomes more of 

a complement to the newer media, many young people watching news on the 

internet through various sources and then afterwards reading a newspaper or 

watching TV. That was the order in which the survey showed, while the confidence 

of news via TV and newspapers is much higher than for news online. The answer 

shows that Internet usage and to read news on the Internet has a higher priority 

than the traditional media among respondents, as news companies' investments in 

web news goes in line with the younger generations priorities. The only problem is 

that the majority do not want to pay for news online. 

Keywords: News habits, Choice of media, the future of media, youth and media 
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1 Inledning 

Medievanorna har under de senaste årtiondena förändrats. Ungdomarna idag har växt upp 

med digitala medier och många ser det som en självklarhet att vara uppkopplad dygnet runt 

med till exempel fildelning och gratis innehåll på internet. 

 

Människors ålder är en viktig faktor som förklarar hur de använder sig av medier. Det 

handlar inte bara om var de befinner sig i livet utan också om vilka förutsättningar de har 

vuxit upp under, något som sätter sina spår på de vanor de använder sig av senare i livet. 1 

Äldre generationer växte upp med enbart radio, och senare fick en stor grupp tillgång till 

public service-tv i sitt hem när de växte upp, de som växte upp i slutet av 1980-talet fick 

kommersiell radio och tv som en självklar del av medieutbudet, och personer födda under 

tidigt 1990-tal tar datorer och internet för givet. Även om hela befolkningen får tillgång till 

nya medier och kanaler används de olika; det man vuxit upp med blir ett naturligt inslag i 

vardagen.2 

 

Med dagens medieutbud och nyhetsbolagens utökande av kanaler, där de blir mediehus 

som täcker många slag av medier - dagspress, radio, tv och internet3, finns många 

möjligheter för ungdomarna att ta till sig nyheter.  

Tidigare undersökningar visar att de äldre generationerna gärna betalar för en 

tidningsprenumeration, medan de unga idag betalar för att få en internetuppkoppling, och 

tycker allt där i ska ingå.4  

 

Det är alltså inte självklart för ungdomarna idag att betala för en tidningsprenumeration som 

det är för att få tillgång till internet. Nyhetsutbudet går att hitta på internet också och då i 

många fall gratis, även om fler och fler nyhetsaktörer börjar ta betalt för att ge tillgång till 

nyheter. 

                                                 
1
 Bergström, Annika & Wadbring, Ingela (2010) ´Mediers värde för olika generationer´, i S. Holmberg och L. 

Weibull (red) Nordriskt ljus Göteborg: SOM-institutet. 
2
 Andersson, Ulrika & Ingela Wadbring (2008) ’Användningen av medier i förändringens tidevarv’, i H. Hvitfelt 

och G. Nygren (red) På väg mot medievärlden 2020 Lund: Studentlitteratur. 
3
 Hadenius, Stig; Wadbring, Ingela & Weibull, Lennart (2009) Massmedier; Press, radio och tv i den digitala 

tidsåldern Stockholm: Ekerlids Förlag 
4
 Bergström & Wadbring (2010) 
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Medievärlden har de senaste åren påbörjat en drastisk förändring. Antalen hem med 

internetuppkoppling har ökat kraftigt, idag har närmare 90 procent av befolkningen tillgång 

till en internetuppkoppling.  

 

Vad? 

Den ungdomsgenerationen som växer upp och är unga vuxna idag, 90-talisterna är den 

första generationen unga som har vuxit upp i en tillvaro med olika medier och 

kommunikationsmedel runt varje hörn. De senaste åren har antalet smartphones och 

telefoner med internetuppkoppling ökat kraftigt och många ungdomar har tillgång till och 

använder sig av detta nya sätt att ha möjligheten att kommunicera var de än befinner sig. 

 

Traditionella medier som papperstidningar är något av ett sjunkande skepp och många av 

dags- och kvällstidningarnas upplagor minskar hela tiden. Om ett par generationsskiften kan 

papperstidning vara helt utdöd, och nya medier har tagit dess plats. Även andra medier som 

den traditionella tv-tablån är på väg att suddas ut när folk vänder sig till play-tjänster på 

internet där de kan välja vilka program de vill se och när. Det är en stor skillnad mot när de 

flesta idag vuxna generationerna växte upp. Då fanns det bara ett få eller bara en tv-kanal 

och ville de titta på tv var det vad som visades för stunden som gällde.  

Dagens ungdomar växer upp omgärdade av flera olika sorters medier som de tar för givet. 

Men är de själva beredda att betala för att få tillgång till dem när de blir äldre? 

 

Hur? 

Genom att utföra en kvantitativ enkätundersökning bland olika skolklasser och program på 

Kalmars gymnasieskolor vill vi försöka få en bild av hur ungdomars relation till nyheter ser ut. 

Vi vill också se hur mycket de använder sig av olika medier. Har det förtroende för de olika 

nyhetsmedierna och hur tycker de att journalisterna ska få betalt för sitt jobb om ingen vill 

betala för nyheter på internet? 

 

Varför? 

Genom att undersöka hur gymnasieungdomar i dag använder sig av olika medier för att ta 

del av nyheter hoppas vi kunna få en fingervisning om hur klimatet kommer att se ut för 

nyhetsmedierna i framtiden. Hur ska de seriösa nyhetsföretagen nå en publik som får stor 
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del av sin information från sociala medier? Förstår ungdomar att nyheter har ett värde och 

är det beredda att betala för att få ta del av dem? Om ingen betalar finns det ingen som kan 

granska makten och orättvisor i samhället, vad skulle det kunna få för konsekvenser för 

samhällsklimatet i framtiden? 

 

2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att se vilka vägar gymnasieungdomar använder sig av för att ta del 

av nyhetsflödet. Vi vill se om det finns några tydliga trender bland ungdomarna eller om det 

skiljer sig åt från person till person. Vi har valt att göra vår undersökning bland elever från 

tre olika gymnasieprogram (bygg- och anläggning, frisörlinjen och samhällsprogrammet). 

Detta har vi gjort med förhoppning om att få svar från vitt skilda program, och därmed få en 

bra spridning som ska kunna möjliggöra en generalisering av hur medieanvändandet kan 

tänkas se ut hos gymnasieungdomar i stort. 

Det är viktigt att undersöka ungdomars nyhetsvanor eftersom det kan ge en bild av hur 

framtidens nyhetsvärld skulle kunna se ut.  

Är dagens ungdomar högteknologiska personer som gör allting genom mobiltelefonen, eller 

är de en del av mediesamhället och tar del av nyheter på flera olika sätt, och vilka medier 

använder de sig helst av? 

Vi vill se om dagens ungdomar läser dagstidningar och kollar på tv-nyheter eller om de bara 

får alla sina nyheter från internet. 

Vi hoppas att den här forskningen ska kunna vara till användning för medieproducenter och 

företag och kunna ge dem en bild över hur de måste ändra sina arbetsmetoder för att nå 

internetgenerationen på bästa sätt. 

 

Genom att ta reda på hur mycket tid ungdomar använder sig av olika medieformer, vilken 

sorts nyheter de är mest intresserade av och hur de tar del av dem, samt hur trovärdiga olika 

medieformer är hoppas vi kunna ge en ytterligare inblick i hur dagens ungdomar tänker och 

hur företag ska kunna nå dem. 

Vi hoppas även på att vår undersökning ska kunna fungera som ett tidsdokument över 

nyhetsvanorna bland ungdomar. Det kan vara viktigt i framtiden om någon vill gå tillbaks och 

se hur nyhetsvanorna bland unga såg ut i slutet av 2012. 
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2.1 Frågeställning 
Den övergripande frågeställningen vi har för vår undersökning är. 

1. Vilka medier använder sig ungdomar i gymnasieåren av för att ta del av nyhetsflödet? 

Förutom att reda ut den övergripande frågan vill vi även undersöka och försöka utreda 

följande frågeställningar.  

2. Hur mycket tid ägnar ungdomar till olika medier? 

3. Vilka sorters nyheter är ungdomarna mest intresserade av och hur vill de ta del av dem? 

4. Hur trovärdiga tycker ungdomarna de olika medierna är? 
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3 Tidigare forskning 
 

Det finns mycket forskning gjord om medieanvändning. Där finns det också många delar som 

handlar om just ungdomars medievanor. Men vi har haft lite problem att hitta tidigare 

forskning som berör just ungdomar användning av nyheter. Där hoppas vi att vår 

undersökning ska kunna hjälpa till att fylla en lucka. 

 

En rapport som vi har använt oss av är Svenskarna och internet 2012 av Olle Findahl. Olle 

Findahl är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och skriver i sin rapport bland 

annat om hur ungdomar använder sig av internet och hur mycket tid de använder sig av just 

internet som medium. Där finns även bra statistik över hur många som har tillgång till 

mobiltelefoner med internetuppkoppling och liknande. 

 

Annika Bergström, forskare inom journalistik, medier och kommunikation, skriver i sin 

akademiska artikel Ungas nyhetsvanor om hur och i vilken utsträckning ungdomar använder 

sig av olika nyhetsmedier. Men eftersom hennes artikel är från 2002 är något daterad och 

går inte att helt applicera på vår undersökning eftersom det har hänt mycket med andelen 

internetanvändare bland befolkningen, och även utvecklingen med smartphones och 

surfplattor. Dock kan hennes artikel ge oss en bra bild av ungdomars intresse för nyheter och 

fungera som en jämförelse över hur användandet såg ut för tio år sedan. 

 

I boken Massmedier; Press, radio och tv i den digitala tidsåldern skriver journalistik- och 

medieforskarna Hadenius, Weibull och Wadbring om hur det svenska mediesystemet är 

strukturerat, vad det innehåller och om dess publik. Den har varit till stor hjälp i vår 

undersökning. 
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4 Bakgrund 
 

Dagstidningarnas död! Kommer den? I så fall när? I dag läser upp till 80 procent någon gång 

en tidning på internet. Fler läser kvällstidningarnas webbversion än pappersversionen.5 

Kommer även morgontidningarnas upplagor helst läsas på webben? Sedan 1920-talet har 

dagstidningarna minskat i antal från 189 utgivna tidningar per vecka till 94 stycken år 2006. 

Redan innan internet tog sin plats i folks vardag hade tidningar börjat försvinna runt om i 

landet.6  

Mediernas stora spridning visar att de har en stark ställning i det svenska samhället och 

bekräftar att vi är beroende av medierna för att kunna orientera oss i omvärlden. 

Idag slåss många tidningar mot ett gratis utbud på internet, och även mot gratis 

papperstidningar som är helt annonsfinansierade.  

 

”Vad gäller nyhetsutbudet på internet så är det tidningsföretagen själva som valt att göra sitt 

material tillgängligt i ny form[…] satsningarna hade sin bakgrund i att det vid slutet av 1990-

talet fanns en stark tro på att internet snart skulle ersätta de traditionella 

papperstidningarna”.
7
  

 

Hur kommer utvecklingen ske, är det ungdomarna i dag som tar fasta på de medievanor de 

har och tar med det in i framtiden. Eller är det ett steg till vuxenlivet att gå till traditionella 

medier igen?  

 

1995 var det två procent av befolkningen som hade tillgång till internet jämfört med idag då 

90 procent har tillgång. Fortfarande ökar den dagliga användningen av internet och det ökar 

i alla åldrar förutom bland de äldsta medborgarna.8 Samtidigt har fler och fler smartphones 

idag, där internet är ett enkelt knapptryck iväg. Bara på två år ökade användningen av 

smartphones från 16 procent till 55 procent, så på ungefär två år har hälften av svenska 

folket skaffat sig tillgång till internet via mobilen.9  

 

                                                 
5
 Findahl, Olle (2012) Svenskarna och internet 2012 Stockholm: .se 

6
 Hadenius; Weibull & Wadbring (2009) 

7
 Ibid., s.116 

8
 Findahl 2012. S.7 

9
 Ibid., s.7 
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Även surfplattan har kommit till under de senaste åren och var femte svensk använder 

surfplatta idag.10  

Att det finns mer teknisk utrustning där möjligheten för att snabbt komma åt nyheter var 

man än befinner sig  kan göra papperstidningen onödig i vissa aspekter. 

 

4.1 De traditionella medierna blir lidande av digitaliseringen 
När allt fler väljer att ta till sig sina nyheter genom digitala medier, via internet på datorer 

och mobiltelefoner, så uppstår svårigheter för de traditionella medierna. De måste ge sig ut 

på den nya plattformen för att ha en chans att attrahera publiken och inte glömmas bort. 

Samtidigt uppstår en svårighet kring hur de ska kunna ta betalt för det arbete de utför då de 

flesta människor inte verkar vara beredda att betala för att få ta del av innehållet som sprids 

i den digitala världen. En av anledningarna till folk ovilja att betala kan vara att de anser att 

de redan lägger ut så mycket pengar för att kunna ta del av själva kommunikationen i sig. 

Mer pengar läggs på bredbandsuppkopplingar, mobiltelefonabonnemang och kabel-tv än 

vad som behövdes för de traditionella medierna. För inte så många år sedan var den enda 

utgiften licensavgifter och kanske en dagstidningsprenumeration. Att både behöva betala 

både för att kunna använda internet och sedan även för att kunna ta del av innehållet kan bli 

för mycket för användarna. 

 

Det finns tre typer av krafter som påverkar förutsättningarna för att medierna ska kunna 

bedriva sin verksamhet:  

1. konsumenters och annonsörers efterfrågan på innehåll och reklamutrymme;  

2. marknadens konkurrenssituation, kostnadsstrukturer och inträdesbarriärer; samt  

3. inhemska och internationella reglerande krafter som inverkar på teknik, organisation och 

uppträdande. Det är dessa krafter som formar marknadsvillkoren och som påverkar antalet 

medieföretag, deras konkurrenssätt, deras innehåll, priset som kunderna betalar och i hur 

stor utsträckning makten i branschen koncentreras till vissa aktörer.11 

 

                                                 
10

 Ibid., s7 
11

 G. Picard, Robert & Ots Mart (2008) ’En ny ekonomisk omgivning för medierna’, i H. Hvitfelt och G. Nygren 
(red) På väg mot medievärlden 2020 Lund: Studentlitteratur. 



 

8 
 

Det sker just nu stora förändringar i medievärlden. Det är politiska och tekniska förändringar, 

ökad konkurrens och skiften i konsumenters livsstilar och medievanor som påverkar 

förändringarna. Nya utmaningar uppstår för de företag som opererar på mediemarknaden.12 

 

En av de absolut viktigaste faktorerna i medieföretagens ekonomiska situation är som i de 

flesta andra branscher publikens intresse och betalningsvilja.  

Publiken har begränsade resurser när det gäller tid och pengar och det gäller för 

medieföretagen att attrahera just sin tilltänkta publik. Publiken lägger ner lika mycket tid på 

medier nu som de gjorde förr i tiden, men utbudet har ökat kraftigt och mycket större 

konkurrens om publikens intresse finns idag efter kabel-tv, kommersiell radio och internets 

framfart. Samtidigt så minskar konkurrensen efter hand när företag tvingas lägga ner och de 

framgångsrika företagen lyckas nischa sig på rätt områden och når sin tänkta publik.  

Trots att det är svårt för flera lokaltidningar att få det att gå runt genom färre 

prenumerationer och minskande reklamintäkter visar till exempel gratistidningen Metro att 

det går att komma in på marknaden genom att använda icke-traditionella affärsmodeller och 

tidningsprodukter.13 

 

Med att undersöka vilka nyhetsvanor gymnasieungdomar har i dag hoppas vi kunna se hur 

utvecklingen för medieföretagen kan tänkas se ut i framtiden. 

 

4.2 Massmedierna i samhället 
Olika massmedier är i dagens samhälle en väldigt stor del av människors vardagliga liv. 

Under en genomsnittlig dag är det närmare 90 procent av Sveriges befolkning som tar del av 

något i tv, och drygt 80 procent tittar i en dagstidning eller lyssnar på radio, 

internetanvändandet har ökat kraftigt. Svenskar ägnar sig i snitt ungefär fem timmar om 

dagen åt press, radio, tv och internet.14 

 

                                                 
12

 Ibid., s. 57-58 
13

 Ibid., s. 60-61 
14

 Hadenius; Weibull & Wadbring (2009) 
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Att medierna har en så här stor spridning visar att massmedierna har en väldigt stark 

ställning i vårt svenska samhälle, och det bekräftas av att vi är väldigt beroende av medier 

för att kunna orientera oss fram i omvärlden.15 

Medierna fungerar som viktiga informationskanaler mellan olika delar och grupper i 

samhället. 

 De hjälper också till med kommunikation mellan enskilda personer, det gäller inte minst 

sociala medier som under de senaste åren används mer och mer som ett sätt att 

kommunicera mellan olika personer. 

Innehållet som publiceras och förmedlas i massmedier sprids sedan vidare och föder nya 

kommunikationer mellan vänner och på arbetsplatser, något som påverkar hur olika 

personer tolkar mediernas utbud. Det är ett komplicerat samspel som utspelar sig genom 

hur massmedier och personlig kommunikation påverkar varandra.16 

 

Det har skett stora medieförändringar sedan mitten av 1980-talet, och detta har medfört att 

massmediesystemet har förändrats. När nya medier har tillkommit har gamla traditionella 

medier blivit ”mindre” och förlorat lite av sitt tidigare värde. Tidigare talades det ofta om tv 

som ett medium, men i dag består det snarare av en rad olika kanaler som har olika 

karaktär.17  

Förut syftade tv till det som visades på den eftersom det bara fanns en kanal att titta på, 

medan idag är tv ett utryck som används för att beskriva hur man tar till sig de olika kanaler 

med olika inriktningar som finns att välja på. Det viktigaste är inte vilket medium som 

används utan vilka kanaler eller inslag som någon har tittat eller lyssnat på.  

Idag behövs varken radio eller tv för att medborgarna ska kunna följa vad som händer i 

samhället, det räcker med en dator för att komma åt och kunna ta del av programmen. 

Internet har bidragit till att skapa helt nya förutsättningar för masspridd information. Det är 

ett intressant nätverk eftersom att det möjliggör att många människor kan ta del av 

informationen, och de kan samtidigt, som enskilda människor, omedelbart ge feedback 

tillbaks till sändaren. Enskilda människor kan även skapa sina egna nätverk där de kan 

massprida sin egen information, till exempel genom bloggar och liknande. Det gör att det 

                                                 
15

 Ibid., s. 15 
16

 Ibid., s. 17 
17

 Ibid., s. 19 
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finns i princip obegränsade möjligheter för människor att starta egna 

kommunikationskanaler. För att ett massmedium ska betraktas som ett nyhetsmedium 

brukar fyra krav ställas. Mediet ska präglas av aktualitet, universalitet, periodicitet och 

offentlighet.18 

 

Grunden till det kommunikationssamhälle som vi har i dag började växa fram under 

industrialismen. Det nya samhället växte fram vid sidan av en rad nya tekniska landvinningar. 

Fler och fler flyttade in till städerna, urbaniseringen och arbetsfördelningen medförde ett 

uppbrott från små samhällen med byalag. Livet i staden skapade nya informationsbehov. 

Nya klasser uppstod i industrisamhället och blev en förutsättning för en dagspress som 

expanderade. Det är dock viktigt att poängtera att även till exempel den ökande 

demokratiseringen i samhället även bidrog till det nya kommunikationssamhället.19 

 

Genom historien visar exempel hur samhällsförändring och medieförändring går hand i 

hand. Samhället har påverkat medierna politiskt, ekonomiskt och tekniskt. Detsamma gäller 

även medierna som också tidvis har påverkat samhällsutvecklingen. 

Medierna är i dag för de allra flesta den viktigaste källan till information och kunskap om 

politik och politiska frågor. Och det gäller inte bara medborgarna utan även journalister och i 

hög grad även politikerna själva.20  

Det är därför intressant att undersöka vilka medier gymnasieungdomar använder sig av 

mest, vilken sorts nyheter de är intresserade av och hur trovärdiga de tycker att de olika 

medierna är. Det kan ge journalister och medieföretag en bild av hur ungdomarnas 

nyhetsvanor ser ut och hur aktörerna ska strukturera sitt arbetssätt för att nå ut till 

ungdomar i dagens samhälle. 

 

 

4.3 Ungdomars nyhets- och medievanor 
Att ungas nyhets- och medievanor har förändrats är konstaterat, tidningsläsandet bland 

ungdomar har minskat något. Sett i tidsperspektiv är det framförallt regelbundenheten i 

                                                 
18

 Ibid., s. 20 
19

 Ibid., s 21 
20

 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2004)  Medierna och demokratin Lund: Studentlitteratur. 
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ungdomarnas läsning som minskat samtidigt som andelen mindre frekventa läsare ökat. En 

förskjutning i regelbundenhet har därmed bidragit till minskad läsning totalt sett.21  

För att kunna ta del av olika nyhetsmedier är en av förutsättningarna att man har tillgång till 

medierna. I dag har i stort sett alla svenska hushåll minst en tvapparat i hemmet.22   

I Sverige har de yngre med åren blivit allt mindre regelbundna konsumenter av nyheter i 

radio och tidningar och allt mer flitiga nyhetsanvändare från tv och internet.23 

Samtidigt som morgontidningarna minskar sin andel av den totala nyhetskonsumtionen har 

nyheter på internet och tv-nyheterna fått en stärkt ställning i detta avseende. Detta gäller 

inte minst bland unga.24  

Det finns en skillnad i hur tillägnelsen till nyhetsmedierna görs. De äldre lägger gärna till det 

nya nyhetsutbudet som uppkommer i nya former och kanaler till den traditionella 

nyhetskonsumtionen. De yngre överger däremot i viss mån de traditionella nyhetskanalerna 

till förmån för dem nya.25  

 

Ungdomarna har med åren blivit mindre trogna konsumenter vad gäller nyheter i radio och 

tidningar, men istället mer flitiga konsumenter av nyheter på internet och tv. Det handlar 

inte om att ungdomar inte tar del av nyheter, de tar bara del av dem på annat sätt än 

tidigare. De nya nyhetskanalerna ersätter dock inte helt de gamla, och det kan antyda en 

generell förändrad inställning i synen på nyheter och hur de prioriteras bland ungdomar. 

Unga vuxna fokuserar också sin nyhetsanvändning på ett helt annat sätt än de äldre. Medan 

de äldre kan ses som allätare av nyheter har ungdomarna i huvudsak valt en eller ett par 

nyhetskanaler, vilket innebär en mindre fragmenterad nyhetsanvändning gentemot de 

äldre.26 Den generella tendensen är dessutom att ju större åldersskillnad som föreligger, 

desto större är skillnaden i nyhetskonsumtionen.27  

Det vill vi undersöka genom att försöka ta reda på vilka nyheter ungdomarna är mest 

intresserade av. 

                                                 
21

 Bergström, Annika (2002) Ungas medievanor, Ingår i: Spår i framtiden. - 2002. - 91-973670-8-7 ; S. 105-120  
22

 Ibid., s.105 
23

 Färdigh, Mathias A.  Sternvik, Josefine (2008) Svenska folkets nyhetsvanor. Ingår i Sören Holmberg & Lennart 
Weibull (Red) Skilda världar, trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle. 
24

 Färdigh & Sternvik (2008). S.305 
25

 Ibid., s.305 
26

 Ibid., s.306 
27

 Sternvik, Josefine (2010) Ungas nyhetskonsumtion – i en föränderlig nyhetsvärld. I Holmberg, Sören & 
Weibull, Lennart (red) Nordiskt ljus. Göteborg: SOM – institutet, Göteborgs universitet.  
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Dagens ungdomar skiljer sig inte bara i jämförelse med de äldre nyhetskonsumenterna, utan 

också i jämförelse med gårdagens unga. Det är därför inte troligt att dagens ungdomar 

kommer anamma dagens pensionärers nyhetskonsumtion när de själva är i pensionsåldern. 

Ungdomarna idag är uppväxta med den medieexpansion som ägde rum från mitten av 90 – 

talet och framåt, ungdomarna idag är uppväxta med mobiltelefoner och internet. […] De 

yngres nyhetsvanor utvecklas i det nya mediesamhället och det är mot denna bakgrund 

troligt att dessa får en annan innebörd än tidigare.28
  

Tiden som läggs på medieanvändningen har inte ökat trots det ökande utbudet, den ligger 

på ungefär samma nivå som tidigare. En förklaring kan vara att medieanvändning sägs vara 

förpassad till en viss tid och situation i vardagen. Vi har inte möjlighet att konsumera mer 

eftersom tidsramarna är desamma. Skillnaden ligger dock i att medieanvändningen då blir 

mer fragmenterad, vi ägnar mindre tid åt fler kanaler.29 Internet används numera både som 

ett komplement och för vissa som en ersättning för de traditionella medierna, användningen 

där är olika. I dag ägnar omkring tio procent av internetanvändarna mer än 50 timmar i 

veckan åt internet, vilket motsvarar mer än 7 timmar om dagen, det gäller all internettid, 

både i hemmet, på arbete och på andra platser.30  

 
4.4 Internets frammarsch 
De traditionella medierna som papperstidningarna, radion och tv var innan 90-talet de enda 

medierna, med fasta tider för nyhetsförmedlingen. Med internet utvecklades det till att 

människor nu kan ta del av nyheter och medieinnehåll oberoende av tid och rum på ett 

annat sätt än tidigare.  

Om internet egentligen är ett massmedium är tveksamt. De traditionella massmedierna är 

organisationer och aktörer medan nätet är ett distributionssystem, en plattform för både 

medieföretag och enskilda individer.31  

Idag kommer man åt de olika medierna snabbt, gratis och enkelt via internet. Även de 

traditionella medierna går att få åtkomst till fast i ny form, tv går att titta på, tidningarna går 

att läsa och radion går att lyssna på precis som vanligt, men med den lilla skillnaden att det 

                                                 
28

 Sternvik, Josefine (2009) ”Medieobundna nyhetsvanor?” Ur Holmberg och Weibull 
(red) Svensk Höst. SOM-institutet Göteborg. 
29

 Ibid., s.325 
30

 Findahl (2012) s.11 
31

 Hadenius, Wadbring & Weibull (2009) s.112 
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är över internet. Internet har blivit en självklar del i hemmet precis som exempelvis tv:n. 

Datorerna och därmed internet har nu även gått från att vara fasta medier i hemmet till att 

även ha blivit portabla, internet finns också i fler plattformar än datorn, exempelvis 

mobiltelefonen.32 Även spridningen av surfplattan har på senare år tagit fart och var femte 

svensk använder idag en surfplatta, bland barnfamiljerna är det var tredje.33  

Massmedieföretagen var ute efter en förlängning av den traditionella verksamheten, det var 

därför de först fick upp intresset för internet. Det handlade om att erbjuda samma innehåll 

som redan förmedlades på papper eller via etervågor. De började även erbjuda 

specialmaterial som inte fick utrymme i mediets traditionella form. Webbpubliceringen har 

för de tidningar som satsat på den varit väldigt kostsamt. Försök till betaltjänster har därför 

gjorts, men komplikationer med bland annat säkerheten för betalsystemen har gjort att de 

flesta har dragit sig från att ta betalt. Detta har medfört att allmänheten har fått vänja sig vid 

att nätversionen är gratis.34  Detta kan till viss del ha bidragit till den ovilja att betala för 

innehåll på internet som finns hos befolkningen i dag. Det som gör att olika nyhetsföretag 

fortsätter med nätpublicering och utökar deras satsningar på nätet är dels att 

internettjänsten betraktas som en breddning av den egna verksamheten, dels att internet 

subventioneras av medieföretagens huvudsakliga verksamhet. Med all information som 

strömmar på internet är det svårt att på egen hand bedöma vad som är riktigt och viktigt. 

Och mediernas styrka har visat sig vara just att erbjuda en samlad information under ett 

varumärke som är känt även utanför nätet.35  

 

Idag är internet väldigt utbrett, och i vardagen används det flitigt. Internet är idag självklart 

för många människor.  

Spridningen av internet har börjat stagnera men själva användningen ökar hela tiden, mest 

bland de yngre människorna där även användningen har gått ner ordentligt i åldrarna. 40 

procent av tvååringarna och 50 procent av treåringarna använder sig av internet idag.36  

                                                 
32

 Hadenius, Wadbring & Weibull (2009) s.120 
33

 Findahl (2012) s.6 
34

 Hadenius, Wadbring & Weibull (2009) s.123 
35

 Ibid., s125 
36

 Findahl (2012) s.6 
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Att det flesta i dag har tillgång till internet i mobiltelefonen medför att åtkomsten till 

internet och nyheter inte är knutet till specifika platser, nu rör man sig fritt och använder sig 

av internet på alla möjliga platser och vid vilken tidpunkt man vill. 

 

De rumsliga betingen och tidsramarna för konsumtion av medieinnehåll kan därmed sägas 

ha ökat. I dag kan man till exempel ta del av nyheter på bussen via sin telefon och snabbt 

kolla nättidningarna under en snabbpaus på jobbet, även i bilen på väg hem är det fullt 

möjligt att surfa.37 Med denna nya utveckling där det är fullt möjligt att ta del av nyheter när 

man vill och var man vill, kan man tänka sig att de traditionella medlen för att ta del av 

nyheter borde försvinna väldigt snabbt.  

Faktum är att de traditionella medierna som papperstidningen fortfarande är dominerande 

bland nyhetsläsarna. Internet har bidragit med kompletterande medier för 

papperstidningen, dock är det ändå 46 procent av befolkningen som bara läser 

morgontidningen i pappersform. Det är 70 procent som både läser på webben och 

fortfarande läser morgontidningen i pappersform och av dem läser 9 procent lika mycket på 

webben som av pappersversionen. Det är bara 13 procent som endast läser tidningar på 

internet, dock är det skillnad när det gäller kvällstidningarna. Webbläsandet dominerar för 

kvällstidningarna, här är det 26 procent som läser mer eller lika mycket på nätet, och endast 

10 procent som bara läser kvällstidningarna i pappersform.38  

 

Med den expansion av nyhetsmedier som förekommit med hjälp av internet så har 

användandet av nyhetskanaler ökat markant. Dock gäller detta inte unga vuxna upp till 30 

år, de har tvärtom minskat den totala nyhetskonsumtionen. De har ett ökande intresse för 

medieanvändning generellt med större användning av nya underhållningsinriktade medier 

istället för nyhetskonsumtion. Det är istället personer som är över 50 år som har ökat sin 

totala användning av nyhetskanaler.39  

 

4.5 Sociala nätverk och bloggar 
Vart vänder sig då den yngre generationen? De sociala nätverken och bloggar är några 

platser de använder flitigt, framför allt Facebook. 

                                                 
37

 Sternvik (2009) s.325 
38

 Findahl (2012) s.41 
39

 Färdigh & Sternvik (2008) s.304 
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I åldrarna mellan 12 och 31 år besöker 9 av 10 människor sociala nätverk. På Facebook finns 

inte bara andra privata medlemmar utan också företag, medier och en mängd olika grupper. 

69 procent av 80 – och 90–talisterna besöker Facebook dagligen och 85 procent går dit 

några gånger i veckan och har därmed samma räckvidd som de traditionella medierna som 

tv, dagstidningar och radio. 

Detta betyder inte att den traditionella medieanvändningen påverkas särskilt mycket av 

användandet av sociala nätverk, det visar sig snarare att de som är aktiva på internet 

använder också andra medier mycket. Detta är resultat som har återkommit genom åren i 

undersökningar av ungdomars medieanvändning.40 

 

Det är en viktig faktor att unga människor spenderar så pass mycket tid på olika sociala 

nätverk. Det är en plats där de kan ta del av olika nyhetshändelser, antingen genom att 

kompisar delar en nyhet eller att de följer olika massmedier och deras sidor på till exempel 

Facebook eller Twitter. Det kan också bidra till vilken sorts nyheter ungdomarna tar till sig, 

då det kan finnas stora tendenser att det är så kallade sensationsnyheter som får stort 

utrymme och många delningar på sociala medier. 

Det finns också flera exempel då ämnen först blir snackisar på sociala medier där de får stor 

spridning, för att sedan i efterhand plockas upp av de traditionella massmedierna.  

Sociala medier kan vara en viktig källa till hur ungdomar i dag tar del av nyhetsflödet. 

 

4.6 Lokaljournalistik, har medierna spelat ut sin roll? 

I många av Sveriges kommuner är det både viktigt och en självklar del i vardagen att det 

finns någon som granskar de lokala myndigheterna och politikerna. Kommuninvånarna 

tycker att det är viktigt att få veta om politikerna sköter sina uppdrag på bästa sätt och att 

de inte lurar invånarna eller använder deras pengar på ett felaktigt sätt. På många platser är 

det naturligt att de lokala journalisterna och dagstidningarna håller koll på vad som händer i 

kommunhusen. Men det är inte en självklarhet för alla kommuner. 

 

I Haninge söder om Stockholm bor närmare 75 000 personer. Det är ungefär lika stort som 

städer som Karlstad, Växjö och Luleå. Trots detta finns det i princip inga egna medier i 

Haninge. Det finns en veckotidning som delas ut gratis och som görs med knappa resurser. 

                                                 
40

 Findahl, Olle (2012) Barn och ungas medieanvändning i Internet-världen, NORDICOM Göteborgs universitet 
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Den bevakar kommunen så gott det går. De stora medierna i Stockholm bryr sig knappt om 

Haninge eller de andra 20 kranskommuner som omger Stockholm kommun. Det är istället 

upp till invånarna i Haninge att själva hålla koll på vad som pågår genom kommunens 

hemsida där det går att få svar på frågor på en insändarsida, och där kommunens protokoll 

läggs upp.41 

 

Detta visar på ett samhälle där politikerna inte längre är beroende av mediernas 

nyhetsvärdering utan kan direkt nå ut till medborgarna med sina budskap genom internet. 

Samma utveckling sker genom flera andra myndigheter och företag som i dag inte längre 

behöver medierna för att nå ut. Så länge publiken och den som kommunicerar vet var de 

hittar varandra kan kontakten ske direkt utan mellanhänder. 

 

Trots att kommunikationssätten förändras så är det för de flesta svenskar självklart att det 

finns en lokal tidning som bevakar vad som händer i kommunen och landstinget. Det är dock 

stora skillnader på hur bevakningen ser ut i olika delar av landet, och skillnaderna beror till 

stor del av vilka mediestrukturer som finns i olika orter.42 

 

 Mediernas samhällsbevakning är som störst och mest intensiv i mellanstora städer 

där det finns flera betalda dagstidningar som konkurrerar med varandra. 

Samhällsmedborgarna som läser tidningarna får reda på mycket om vad som är på 

gång. Den lokala debatten lever och får mycket plats. 

 På orter där det bara finns en enda dagstidning så är bevakningen lite lugnare. I och 

med att det bara finns en tidning så är det helt naturligt att det inte är lika många 

artiklar som publiceras, och därmed är det också ett mindre antal nyheter som 

kommer fram. 

 I förortskommunerna i våra storstäder är nyhetsbevakningen allra minst. Det är bara i 

vissa speciella fall som de dagliga tidningarna uppmärksammar vad som händer. Det 

är i stället lokala gratisutdelade veckotidningar som står för den största delen av 

mediebevakningen, och de har oftast mycket små resurser att arbeta med. 

                                                 
41

 Nygren, Gunnar (2008) ’Lokalt, kommunalt och glokalt i det nya nätverkssamhället’ i H. Hvitfelt och G. Nygren 
(red) På väg mot medievärlden 2020 Lund: Studentlitteratur 
42

 Ibid., s. 255 
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Detsamma gäller även i små orter och kommuner i Norrlands inland där 

nyhetsbevakningen är väldigt begränsad efter att många lokalredaktioner har lagts 

ner.43 

Det är de lokala dagstidningarna som står för den största delen av den kommunala 

bevakningen. 85 procent av allt kommunalt material återfinns i tidningarna medan radio och 

tv står för resten.44 

 

Särskilt viktig är lokaljournalistiken för att medborgarna i en kommun ska ha möjlighet att 

påverka i en fråga innan det är för sent och beslut redan har fattats. Den stora frågan är hur 

denna lokala bevakning ska kunna finansieras i framtiden när de äldre generationerna som 

betalar för nyheterna försvinner. 

Därför är det viktigt att undersöka om ungdomar i dag kan tänka sig att prenumerera på en 

lokal tidning när de skaffar ett eget hushåll. Vi vill också försöka ta reda till vilken grad 

ungdomarna intresserar sig för lokala nyheter och hur trovärdiga de tycker att dessa medier 

är. 

 

                                                 
43
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5 Teori 
 

5.1.1 Medier och generationer 
Tidningsprenumerationer har funnits mer än 100 år längre än internet, och för dagens äldre 

är det lika självklart att ha en prenumeration i hemmet som det är för dagens yngre att ha 

internet.45 Ökningen av internettillgången har under varje år ökat. 1995 hade två procent av 

befolkningen internet, idag har närmare 90 procent av befolkningen tillgång till internet.46 

Samtidigt har tidningsprenumerationer minskat, sedan 1986 har tidningsprenumerationen 

minskat med 15 procentandelar. När man betraktar denna utveckling måste man komma 

ihåg att internet också innebär att man har tillgång till en dagstidning då de flesta svenska 

tidningar idag publicerar sig på nätet. Ålder och generationstillhörighet är en avgörande 

faktor när det handlar om hur tillgången skiljer sig till olika medier när man jämför olika 

grupper i samhället, morgontidningen är stark bland 30-talisterna och mycket svag bland 80-

talisterna, samtidigt är det omvänt när det gäller internet, då i stort sett alla 80-talisterna har 

tillgång till internet jämfört med runt 50 procent för 30-talisterna. 

Det är rimligt att tänka sig att medier värderas olika beroende på hur gammal man är och 

vad som därmed funnits tillgängligt under den viktiga uppväxtfasen. 

Värde analyseras dels genom innehav, dels genom prisvärdhet.47 Efter en analys av hur 

prenumerationsgraden sett ut bland 25-åringar i olika generationer har det visat sig att det 

beteende som vi har i 25-års-åldern följer med oss i vuxen ålder. Mycket tyder nu på att 80-

talisterna inte kommer att prenumerera i någon högre grad utan hamnar på runt 30 procent, 

ett antagande kan då göras att 90-talisterna kommer hamna ännu lägre, eftersom skillnaden 

per generation minskar med 10 procentenheter för varje generation.48  

Vilka medier som mest är påverkade av generationstillhörighet går även att se, 

morgontidningarna har en större skillnad i räckvidd än Tv:n. 

                                                 
45

 Andersson, Ulla & Ingela Wadbring (2008) ´Användningen av medier i förändringens tidevarv´, i H. Hvitfelt 
och G. Nygren (red) På väg mot medievärlden 2020 Lund: Studentlitteratur. 
46

 Findahl (2012) s.6 
47

 Wadbring, I & Bergström A (2010) Mediers värde för olika generationer i Sören Holmberg & Lennart Weibull 
(red) Nordiskt ljus. Göteborg: SOM – institutet , Göteborgs universitet. 
48
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I motsats till dagstidningar och radio spelar televisionen en högst central roll redan i barnens 

vardag, vilken emellertid försvagas något i tonåren för att återigen tillta i den äldre 

medelåldern. Som helhet har åldern minst inverkan på televisionens räckvidd, och störst på 

morgontidningens.49  

 

 

5.1.2 Livscykel eller generation? 
Ofta förklaras skillnader mellan unga och gamla, om det så gäller intressen, hälsa, förstånd, 

hushållsekonomi eller värderingar - med skillnader i livsfas. Det vill säga med utgångspunkt i 

hur människor förändrar sig, sin livsstil och sin identitet längs livets lopp. Orsaker till denna 

typ av livscykelförändringar kan sökas på flera håll. Precis som om en människas kön har 

ålder en biologisk och social innebörd. Utöver ålderns rent kronologiska innebörd, det antal 

år individen faktiskt levt, kan ålder betraktas ur både ett fysiologiskt och socialt perspektiv. 

Den fysiologiska åldern betonar den kroppsliga mognaden alltså barnets framsteg på olika 

områden till olika typer av krämpor när man åldrats. Den sociala åldern är ideologiskt 

konstruerad och sätter normen för vad som är lämliga attityder, beteenden och upplevelser 

vid olika kronologisk ålder. Samhällets normer kring ålder och åldrande innebär att 

människans livsfas tenderar förändras i socioekonomiskt och sociokulturellt avseende vad 

t.ex. gäller skolgång, yrkesliv, familjebildning och boende. Ålderns fysiologiska och sociala 

innebörd kan sägas sätta ramen för den mentala mognaden, det vill säga personens 

utveckling av förstånd, psyke och värderingar. 

Sammantaget formar dessa olika typer av åldersrelaterad utveckling individens livsfaser.  

Ålder kan även betraktas ur ett generationsperspektiv. Att vara vid en viss ålder vid en viss 

tidpunkt kan innebära att man exempelvis som trettioåring i början av 2000- talet är i en 

ålder där många i omgivningen har inlett sin yrkeskarriär, bildat familj, och kanske börjat 

oroa sig för kroppens långsamma förfall. Men det kan också betyda att man tillsammans 

med andra födda i början av 1970-talet bär på värderingar och inställningar till omvärlden 

grundade i uppväxten i ett annorlunda samhälle jämfört med tidigare och senare 

generationer. 

                                                 
49

 Nilsson Åsa, (2005) tidningsläsandets åldrar och generationer. I Bergström, Annika, Wadbring, Ingela och 
Weibull, Lennart (red) Nypressat – Ett kvartssekel med svenska dagstidningar. GÖTEBORG: Institutionen för 
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Denna typ av generationsperspektiv betonar vikten av att vara född vid en viss tid och att ha 

blivit insocialiserad i den tidens samhälle, karakteriserat av den tidens specifika 

förutsättningar och värderingar.50  

 

När det talas om påverkan av sociala förhållanden är det svårt att inte tala om Bourdieus 

habitus. I ens habitus ingår våra sociala förhållanden som – våra föräldrars och vårt eget 

yrke, utbildning och inkomst. Det präglar individens sätt att tänka, välja och handla. Vår 

habitus påverkar exempelvis vilken utbildning vi väljer.51 Alla i ens umgängeskrets bidrar till 

vad man själv tycker och tänker om vissa saker, i vårt fall kan det handla om vilka medier 

man använder. Skulle majoriteten av ens vänner ha den senaste telefonen med internet och 

flitigt diskutera vilka nyheter som är intressanta så är chansen stor att man själv skulle ha 

den senaste telefonen och hålla sig uppdaterad om den nyhetsgenren. Habitus kan tolkas 

som en individs socialt tillägnade livserfarenheter, där särskilt erfarenheter från barn- och 

ungdomsår är viktiga. ”Människan omtalas inte sällan som just ”barn av sin tid”. Även om 

det samtidigt ska poängteras att barn – liksom vuxna – kan påverkas av långt fler faktorer än 

generationstillhörighet, generation är lika lite som ålder en absolut tvingade egenskap”.52   

 

5.2 Konvergens 
Förr i tiden så var de olika medierna klart definierade. Alla visste skillnaden på dagstidningar, 

tv, radio. I dagens medieklimat blir gränserna allt mindre tydliga. Dagstidningar som till 

exempel Aftonbladet har genom sin hemsida aftonbladet.se byggt ett mediehus där skrivna 

nyheter vävs ihop med webb-tv och andra medieformer. Fenomenet kallas för konvergens. 

Förändringarna som sker i medievärlden berör mediernas ekonomi, teknik och 

produktionsvillkor, mediernas innehåll och distributionsformer, mediekonsumtionen som de 

demokratiska processerna inom hela samhället. Dessa stora förändringar gör att de även i 

allra högsta grad påverkar människors liv. Med konvergens menas att olika medieformer 

närmar sig varandra och gränserna mellan dem blir otydliga eller försvinner. Det går att säga 

att konvergensen har sitt ursprung både i mediernas tekniska utveckling och i deras 

förändrade ekonomiska villkor. 
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Med tekniken som finns i dag går det att producera allt medieinnehåll utifrån samma 

tekniska plattform. Materialet distribueras sedan digitalt över samma kanaler och även när 

det når konsumenterna flyter materialet samman i olika apparater.53 

 

Ett exempel är förutom internet på datorer även dagens smartphones och surfplattor. Det är 

apparater som fungerar både som tidning, radio, tv, spelmaskin med mera samtidigt. Det gör 

att det kan vara svårt för konsumenterna att redogöra för vilka medieformer de använder 

eftersom allting flyter ihop och samspelar i den nya tekniken. Även sociala medier som till 

exempel Facebook använder sig av flera olika medieformer, och där fungerar även 

användarna som en sorts gatekeeper där de hittar material på internet som de sedan väljer 

att dela med sig av till sina vänner och följare. 

 

Det kan beskrivas som en mikrofiering av den digitala tekniken när allt mindre apparater kan 

göra mer och mer, och jämsides med den här tekniska utvecklingen växer det fram nya 

mediala tjänster. Den tekniska utvecklingen med mobila digitala tjänster och produkter kan i 

förlängningen ge upphov till helt nya medieformer som både konkurrerar med och som kan 

komplettera de traditionella medierna.54 

 

När medieanvändningen förändras delas publiken upp i olika gruppen som har olika 

intressen. Därför skapas nya användningsmönster och det skapas en ny konkurrens om hur 

medieföretagen ska vinna publikens intressen. Det är ett stort ekonomiskt tryck på 

företagen som måste hitta olika sätt att få förtjänst och gå med vinst. 

Den tekniska konvergensen och den ekonomiska utvecklingen har gjort att det har blivit en 

starkare ägarkoncentration, och att det ekonomiska trycket har blivit hårdare för 

medieföretagen. Konvergens är inte ett tillstånd utan det är en ny typ av medier som växer 

tills den kommer fram till en färdig form. Det är en process av förändring som varken har en 

början eller slut.55 
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Konvergensen sker i olika delar av medieklimatet som Hvitfelt och Nygren har valt att dela 

upp i tre olika områden som genomgår en förändring. 

 

5.2.1 Medieföretag och marknad 

En konvergens pågår när det gäller ägandet och kontrollen över distribution av medierna. 

Ägarna koncentreras till allt färre företagsgrupper och ägare både inom Sverige och 

internationellt. Konvergensen av marknaden gör att nya typer av ägare kommer in i 

medierna. 

 

5.2.2 Tekniken 

Tekniken konvergeras i alla led, ändra från produktion och fram till att folk konsumerar 

medierna. Ett exempel är de förändrade arbetsförhållandena för reportrar som blir 

multireportrar som behärskar flera led i produktionen, och datorerna som reportern 

använder och jobbar med är även det medium som produkten konsumeras i.  

 
5.2.3 Innehåll 

Innehållet i flera olika kanaler likriktas när samma råmaterial används i flera olika utbud. 

Texten är till exempel densamma i både datorn, telefonen och på surfplattan även om det är 

olika medium. Även format och genrer konvergerar i olika typer av medier och olika delar av 

världen.56 

 

Det finns en skillnad om den yngre och den äldre delen av befolkningen nyhetsvanor 

jämförs. De äldre har ganska stabila nyhetsvanor och håller sig ofta till de traditionella 

nyhetsformerna, medan de yngre använder sig av de traditionella medierna allt mindre. Den 

yngre befolkningen har i snabbare och större utsträckning tagits sig till de nya 

nyhetsmedierna.57 Detta kan också bero på att det finns en tendens som visar att unga är i 

lite mindre utsträckning intresserade av nyheter jämfört med äldre. De ungas medievanor 

kanske mer speglar att de använder sig av de medier som tillhandahåller nöjen och annan 

konsumtion som attraherar den unga publiken. 
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6 Metod 
 

6.1 Val av metod 
Surveyundersökningar är en inom samhällsvetenskaplig forskning vanlig metod som används 

bland annat för att studera mediepublik och internkommunikation.58 

 

Trots att det finns vissa invändningar på att det görs för mycket surveyundersökningar så är 

undersökningarna vanligen den bästa metod en samhällsvetare har för att studera attityder 

eller beteenden hos en grupp människor som inte går att observera direkt.59 

 

Vi valde att utforma vår surveyundersökning som en gruppenkät. Vi valde ut sju klasser på 

gymnasieskolor i Kalmar. Vi valde att dela ut enkäterna till eleverna på plats i klassrummet 

eftersom det gav oss möjligheten att direkt samla in de svarade enkäterna och se hur många 

som deltog. Det gav oss också möjligheten att få presentera oss för eleverna och skapa en 

personlig kontakt. Vi delade ut enkäterna och var och en fick fylla i dem enskilt och sedan 

samlade vi in dem. 

 

Om vi hade valt att skicka ut enkäterna via post eller e-post hade det funnits en stor risk att 

de inte hade blivit ifyllda i samma utsträckning. Risken med att dela ut enkäten i skolklasser 

under lektionstid kan istället vara att det blir ett stort internt bortfall då eleverna kan bli 

påverkade eller stressade av att ha sina klasskompisar bredvid när de ska tänka efter och 

svara på frågor. 

 

6.2 Avgränsningar 
Vi valde att avgränsa vår surveyundersökning till endast gymnasieungdomar i Kalmar. Detta 

gjorde vi på grund av tidsaspekten, ville kunna dela ut och få in våra enkäter på kort tid för 

att sedan kunna analysera resultatet. En annan viktig aspekt var ekonomi, eftersom 

undersökningen gjordes utan ekonomiska resurser var det viktigt att kunna ta oss till 

platserna personligen utan att det skulle kosta en massa pengar. Ett alternativt sätt hade 

kunnat vara att skicka enkäten över internet och få flera skolor runt hela landet att svara på 
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den. Då hade dock risken varit att det externa bortfallet hade blivit alltför stort för att kunna 

ge möjligheter till generalisering kring frågan om vilka kanaler ungdomar använder sig av för 

att ta del av nyhetsflödet. Det skulle också gå att göra kvalitativa studier med djupintervjuer 

eller fokusgrupper med ett antal ungdomar, men vi ansåg att en surveyundersökning 

passade bäst för vårt ändamål. Detta för att kunna göra en generalisering över en 

generations nyhetsvanor som kanske kan ge bild av hur medieföretagen måste anpassa sina 

verksamheter för att nå ut till internetgenerationen. 

 

6.3 Population och urval 
Den grupp ungdomar vi ursprungligen ville undersöka var gymnasieungdomar i hela Sverige. 

Det skulle kunna ge en bild av hur ungdomars nyhetsvanor ser ut i stort och det skulle kunna 

leda till en generalisering och spekulationer om hur medieklimatet skulle kunna se ut i 

framtiden. Vi insåg ganska snabbt att med tanke på uppsatsens omfång så skulle det bli 

omöjligt att nå ungdomar från hela landet. Därför, och på grund av ekonomiska och 

praktiska detaljer, valde vi att fokusera på gymnasieungdomar i Kalmar kommun. Kalmar är 

en mellanstor stad som rymmer personer med olika sociala bakgrunder och en blandning av 

personer från glesbygd och tätort. Vi tror att ungdomar i Kalmar kan ge en ganska bra bild av 

hur situationen ser ut för ungdomar i resten av landet. 

 

Det finns flera olika gymnasieskolor i Kalmar kommun och vi valde att ta kontakt med de två 

största av dem. Sedan tänkte vi att vi ville ha klasser för alla årskurserna på tre olika 

programinriktningar. Vi bedömde att vi skulle behöva få in en bit över 100 personer som 

svarade på enkäten för att vi skulle kunna göra en generalisering av ungdomarnas 

nyhetsvanor och hur mycket tid de använder sig av olika medier. 

Valet föll till slut på tre programinriktningar. Den första var bygg- och 

anläggningsprogrammet, det valde vi eftersom vi vill ville ha ett praktiskt program,  

Sedan valde vi ett frisörprogram eftersom praktiska utbildningar tenderar att vara väldigt 

splittrade mellan könen, och vi ville ha en så jämn könsfördelning som möjligt, så för att nå 

unga kvinnor som läser en praktisk inriktning valde vi frisörutbildningen. 

Det sista programmet vi valde var samhällsvetenskapligt program, detta för att nå personer 

som läser en bred teoretisk utbildning, en blandning av olika människor behövdes och de 

olika inriktningarna tror vi kan hjälpa oss med det.  
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Vi valde att hålla nere antalet programinriktningar eftersom vi upptäckte vissa svårigheter 

att få kontakt med lärare som var villiga att låta oss komma och dela ut enkäten under 

studietid. Genom att bara välja tre programinriktningar kunde vi knyta personlig kontakt 

med lärarna som sedan kunde hjälpa oss att hitta tider som passade deras elever. 

Vi använde oss av ett icke-sannolikhetsurval eftersom det gav oss bäst chans att hinna få ut 

vår enkät och få in tillräckligt med svar. Vi gjorde ett subjektivt urval, det innebär att 

forskaren själv väljer ut enheterna på basis av sin bedömning av hur typiska de är för hela 

populationen.60 

 

Icke-sannolikhetsurval är inte lika representativa för hela populationen som 

sannolikhetsurval, men vi använde oss av det på grund av att sannolikhetsurval är betydligt 

mer kostnads- och tidskrävande. Vi tror även att bortfallet hade kunnat bli så stort att de 

inkomna svaren inte hade varit representativa om vi hade använt oss av sannolikhetsurval 

och skickat ut enkäten till ungdomar från alla skolor och program i hela Sverige.61 

 

6.4 Utformning av enkäten 
För att ta reda på vilka kanaler gymnasieungdomarna i Kalmar kommun använder sig av för 

att ta del av nyhetsflödet utformade vi vår enkät med frågor som både rör ungdomarnas 

medievanor och hur de helst tar del av nyheter. 

 

Enkäten börjar med några bakgrundsfrågor där ungdomarna får svara på kön, ålder, 

bostadsort, vilket gymnasieprogram de läser samt vad deras föräldrar har för arbete. Genom 

att fråga efter bostadsort var vi ute efter att se om personerna bodde inne i Kalmar eller i 

någon av de mindre orterna runt om. 

 

Frågan om vad föräldrarna har för arbete kan vara känslig, om en förälder är avliden eller till 

exempel är arbetslös kan det vara känsligt och det kan göra att personer väljer att inte svara 

på frågan. Vi tyckte dock att det var viktigt att ta reda på vad föräldrarna har för arbete 

eftersom vi då kan göra en generalisering om vilken utbildningsgrad och i viss mån vilken 
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kulturell bakgrund föräldrarna har, och i utsträckningen se om det har någon påverkan på 

ungdomarnas intresse för nyheter. 

 

Det är vanligt att demografiska uppgifter placeras i slutet eftersom det kanske inte är så 

intressanta att svara på62, men vi valde trots detta att ha dem först i vår enkät eftersom de 

är en viktig del av vår undersökning, och vi ville inte riskera att de som svarade skulle tröttna 

och strunta i att svara på de sista frågorna, då hade vi gått miste om viktig fakta om 

personerna. 

 

Sedan går enkäten över till ungdomarnas nyhetsvanor, där ska de svara på genom vilka 

medier de tycker det är lättast att komma åt nyheter, samt vilka de använder sig av oftast. 

Vi ville även ha reda på hur stor andel av ungdomarna som har en smartphone med 

internetuppkoppling samt om någon i deras hushåll prenumererar på någon dagstidning. 

Därefter ville vi veta om de tror att de själva kommer att prenumerera på en dagstidning i 

framtiden samt och de kan tänka sig att betala för nyheter på internet. Genom att fråga 

detta går det att göra en jämförelse om de som idag har en dagstidning i hemmet i 

framtiden kan tänka sig att prenumerera på en. 

 

Därefter vill vi veta hur mycket dagligen ungdomarna använder sig av olika medier, samt hur 

intresserade de är av olika nyhetskategorier. 

 

Enkätens avslutande del tar upp tre nyhetshändelser som var aktuella när enkäten delades 

ut. Där fick ungdomarna svara på var de först hört talas om eller sett nyheten. Genom att 

göra detta hoppades vi kunna se om det fanns paralleller mellan vilka medier ungdomarna 

helst använder sig av för nyhetskonsumtion och i vilka medier de verkligen sett aktuella 

nyheter. 

 

6.5 Analys av data 
Efter att vi hade samlat in alla enkäterna påbörjade vi vårt arbete med att sammanställa 

materialet. Vi kodade enkäterna i statistikprogrammet SPSS. När allt var inprogrammerat tog 
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vi fram statistik och tabeller över resultatet för att se hur svarstendenserna såg ut på 

enkätens olika variabler. 

 

Totalt fick vi in 140 stycken ifyllda enkäter. Samtliga enkäter som vi delade ut fick vi tillbaka 

ifyllda. Vi fick därför inget externt bortfall. Vi fick dock ett ganska stort internt bortfall på ett 

par av frågorna. Det var på frågor där ungdomarna bara fick kryssa i ett alternativ, trots 

detta var det många som hade kryssat i flera alternativ. Det gjorde att vi fick koda dessa 

felaktiga svar som internt bortfall. Det var framförallt i en gymnasieklass som det interna 

bortfallet var extra stort, det var en ganska stökig klass som inte verkade lyssna särskilt noga 

när vi presenterade oss och instruerade hur enkäten skulle fyllas i, det var även mycket prat 

under tiden som eleverna fyllde i enkäten. Vi ansåg dock att det interna bortfallet inte var så 

pass stort att det skulle förstöra för resten av vår undersökning, vi fick fortfarande in 

tillräckligt med svar för att kunna göra en generalisering av de undersökta ungdomarnas 

nyhetsvanor. 

 

 I enkäten ställde vi frågan ”Vilken ort bor du i?”. Där fick ungdomarna fylla namnet på orten 

de bor i. För att förenkla för oss i datamatrisen och i analysen dela vi sedan in orterna i tre 

olika kategorier. De tre kategorierna var större tätort, mindre tätort och landsbygd. Orterna 

delades in i de olika kategorierna baserat på storlekt efter befolkningsmängd. 

För att få ett litet hum om ungdomarnas kulturella bakgrund frågade vi om vad deras 

föräldrar har för arbeten. Svaren på den frågan delade vi också in i olika kategorier. I första 

kategorin delade vi in personer som av olika anledningar inte är yrkesverksamma som 

pensionärer, arbetslösa och liknande. Andra kategorin bestod av yrken som har ett lågt 

utbildningskrav eller inte utbildningskrav alls. Exempel på sådana yrken är; bonde, snickare, 

undersköterskor. I tredje kategorin hamnade yrken som kräver högre utbildning som 

högskola eller universitet. Exempel på sådana yrken är; sjuksköterska, lärare. I den slutliga 

fjärde kategorin återfinn yrken med väldigt högt utbildningskrav som läkare, kirurg och 

liknande. 

 

6.6 Problem med undersökningen 
Ett problem som vi upptäckte med enkäten var att vissa elever och skolklasser inte riktigt 

verkade ta enkäten på allvar. Det verkade som att vissa elever bara svarade utan att riktigt 
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bry sig om att tänka till innan, men det är går inte att veta säkert. Detta kan bero på flera 

saker. Det kan dels bero på att vi som forskare inte tillräckligt lyckades förmedla hur viktigt 

det var att varje elev tog tillräckligt med tid på sig för att svara på enkäten. En annan 

anledning kan vara att eleverna ofta får svara på enkäter av olika slag och inte riktigt orkar ta 

dem på allvar, flera lärare vi pratade med utryckte att deras elever var lite ”enkättrötta” 

efter att ha deltagit i flera andra undersökningar. Hela situationen när eleverna ska fylla i 

enkäten jämte sina klasskompisar kan ge upphov till grupptryck och en stressig situation som 

kanske kan göra att de inte kunde ta enkäten på det allvar som vi hade önskat. 

 

Ett annat stort på problem var det interna bortfall vi fick när flera elever kryssade i flera 

alternativ där de endast fick välja ett. För att förhindra detta hade vi redan i förväg tydligt 

skrivit att det endast var ett alternativ som gällde i enkäten, ordet ett valde vi även att stryka 

under för att göra detta extra tydligt. Väl på plats i klasserna påpekade vi även muntligt 

vikten av att bara välja ett alternativ. Det är oklart var det har brustit, om det är vi som 

forskare som har formulerat frågan på fel sätt eller om respondenterna helt enkelt inte varit 

tillräckligt uppmärksamma. 

 

Frågan om föräldrarnas arbete uppgav till vissa problem vid kodningen. Det var många som 

istället för att skriva ett yrke bara skrev namnet på en arbetsplats eller bara en titel som till 

exempel chef. Till slut valde vi att placera in även dessa luddiga yrkesbeskrivningar i olika 

kategorier istället för att koda dessa som internt bortfall. Det här problemet hade vi i viss 

mån kunnat undvika genom att formulera frågan på ett annat sätt och förklara att det var 

just yrken vi var ute efter, och även kunnat ge exempel på olika yrken. Vi funderade från 

början på att dela in frågan i olika kategorier efter utbildningsgrad redan från början. Vi kom 

dock fram till att det kan vara svårt för ungdomarna att veta vilka utbildningar deras 

föräldrar har genomgått. Även arbetslösa, pensionärer och annat kan vara högutbildade, det 

gör att frågan blir något missvisande och faktiskt inte kan visa så mycket av den kulturella 

bakgrunden som vi inledningsvis hade tänkt oss. 

 

6.7 Reliabilitet och validitet 
Det är en utmaning att samla in data som är relevant för den problemformulering som en 

forskare arbetar med. Det går inte att mäta validiteten empiriskt utan att en bedömning och 
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argument måste göras för forskarens ståndpunkt då vår undersökning kommer att vara 

föremål för diskussion och kritik.63 

Det går att ifrågasätta validiteten i vår empiri eftersom vi bara har undersökt 

gymnasieungdomar i Kalmar-området. Men vi bedömer att unga i Kalmar inte skiljer sig från 

ungdomar i resten av landet på ett sådant sätt att det skulle kunna medföra svårigheter för 

vår generalisering över hur ungdomar använder sig av nyheter. Syftet med undersökningen 

är att se vilka kanaler ungdomar använder sig för att ta del av nyhetsflödet och vilka medier 

de helst använder sig av. Det bedömer vi att ungdomar i Kalmar kan visa lika väl som 

ungdomar i andra svenska städer, och vi hoppas att det kan ge medieproducenter en bild av 

hur de ska kunna nå ut till ungdomarna. 

 

Reliabilitet pekar på hur pålitlig vår empiri är. Finns en hög reliabilitet ska oberoende 

mätning kunna ge samma resultat. Det är viktigt att ha en tillfredsställande reliabilitet för att 

data ska kunna användas för att pröva en uppställd hypotes.64 

Vi bedömer att vår empiri skulle få ett snarklikt eller väldigt likt resultat om enkäten delades 

ut av andra forskare på andra gymnasieskolor runt om i landet. Vi spenderade mycket tid 

med utformningen an enkäten och formuleringen av frågorna. Därför tror vi att vår empiri 

har en hög reliabilitet. 
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7 Resultat & Analys 
Utgår från våra frågeställningar som är: 

1. Vilka medier använder sig ungdomar i gymnasieåren av för att ta del av nyhetsflödet? 

2. Hur mycket tid ägnar ungdomar till olika medier? 

3. Vilka sorters nyheter är ungdomarna mest intresserade av? 

4. Hur trovärdiga tycker ungdomarna de olika medierna är? 

 

7.1 Vanligaste sättet för gymnasieungdomar i Kalmar att ta del av 
nyhetsflödet 
När vi frågade ungdomarna i Kalmar vilka medier de vanligtvis använder så svarade de 

tidningar på internet. Ålder och generationstillhörighet har en avgörande faktor när det 

handlar om vilka medier som används. Som resultatet visar så har de yngre generationerna 

stor tillgång till internet och använder hellre internet där de flesta dagstidningarna nu också 

finns.65  

Tabell 1. Vanligaste medier för att ta del av nyhetsflödet 

Tidning på nätet 27 % 

Mobiltelefon 20 % 

Sociala medier 16 % 

Tv 12 % 

Genom vänner, familj 7 % 

Morgontidning 7 % 

På internet på annat sätt 4 % 

Kvällstidning 4 % 

Tar inte del av nyheter 2 % 

Radion 1 % 
Antal svar: 108 st. 77 % av de tillfrågade. 
 
 

 Vad som är märkvärt på resultatet är att morgontidningsläsningen, som vi kallar 

prenumererad papperstidning, är väldigt låg. Endast 7 procent av ungdomarna i Kalmar 

använder vanligen en morgontidning för att läsa nyheterna. Det här betyder inte att det 

endast är sju procent som överhuvudtaget läser en morgontidning. Men sju procent anser 

att det är det vanligaste sättet för dem. Det finns en övertäckning i konsumtionen av 

nyheter, de som är intresserade av nyheter tar gärna del av det i fler kanaler.66   
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7.2 Ungdomars intresse för nyheter 

Vi delade upp intressefrågorna i kategorier kring de vanligaste begreppen som olika 

nyhetsmedier använder. De olika kategorierna vi använde var sport, lokala nyheter, kultur, 

nöje, världsnyheter, politik och ekonomi. Intresset för de olika kategorierna var olika, och vad 

de helst läser är världsnyheter, nöje, sport och de lokala nyheterna. 

 

Tabell 2.  Antal intresserade i procent för de olika nyhetskategorierna. 

Världsnyheter 22% 

Lokala nyheter 20% 

Sport 19% 

Nöje 19% 

Politik 9% 

Ekonomi 6% 

Kultur 5% 
Antal svar: 425st. 

 
 Tabell 3. Intresset av världsnyheter i procent. 

Världsnyheter   

Intresse 67% 

varken eller 22% 

inte intresse 11% 

Antal svar: 139st. 99,3%  

Se de olika kategorierna i bilaga 1. 

Resultatet i Tabell 2 ovan, jämför bara svarsalternativet ”intresserad” i de olika kategorierna. 

Ett exempel kan ses i Tabell 3, där visas alla svaren av just världsnyheter. 

Vad man kan utläsa av detta är ändå att ungdomarna i Kalmar har ett visst intresse för 

nyheter som både är nära i avstånd och kultur samtidigt som de intresserar sig för vad som 

händer i omvärlden, världsnyheter är den kategori som har högst antal intresserade. Varken 

eller - alternativet har relativt många kryssat i och det kan tänkas att de hamnar i kategorin 

mellan ”ganska intresserade” och ”inte speciellt intresserade” som vi hade som 

svarsalternativ.  Det är alltså världsnyheter och lokala nyheter som är mest intressant för 

ungdomarna och de tar helst del av dem via tidningar på internet. Intresse för nyheter finns 

inte bara i de äldre generationerna även bland yngre finns det ett intresse av att få 

information lokalt som internationellt. Världsnyheter kan ligga i deras intresse då de lättare 

kommer åt det via de medier de använder, till exempel via mobilen, där tidningar har en 

större bevakning av nyheter internationellt som lokaltidningar inte har.  
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7.3 Tidningsprenumeration 
Med frågan om de kan tänkas prenumerera på en tidning i framtiden antar vi att de flesta 

bor hemma hos föräldrarna och frågan gäller då för om de kan tänkas prenumerera när de 

har flyttat hemifrån. 

När det kommer till att vilja prenumerera på tidning i framtiden svarar 28 procent att de 

kommer att prenumerera. Det är dock ganska jämt mellan de fyra olika svarsalternativen 

vilket gör det svårt att se en tendens. Om man ser svarsalternativet ”kanske” som mer 

positivt och ”vet ej” som negativt, som vi tolkar det, så är det ändå över hälften som kan 

tänka sig att prenumerera på en dagstidning i framtiden. 

Tabell 4. Hur många i procent kan tänka sig att prenumerera på en tidning i framtiden. 

Ja 28% 

Kanske 30% 

Nej 23% 

Vet ej 19% 

Antal svar: 139st. 99,3 %  

  

Om man istället jämför med vilka som redan har en prenumeration och de som svarat att de 

kommer att prenumerera i framtiden, visar det att de som redan har, kommer i större 

utsträckning prenumerera i framtiden och de som inte redan har en prenumeration kommer 

sannolikt inte prenumerera på en tidning i framtiden.  

Tabell 5.  Samband mellan de som har tillgång och de som vill prenumerera i framtiden. 

  Intresserade 

Har morgontidning 81 % 

Har inte morgontidning 19 % 

Antal intresserade 85st av 136st svarande.  
 

Av de som inte har en prenumeration är det 81 procent som inte tror de kommer att ha en 

prenumeration i framtiden.  

Att det är så pass många som vill prenumerera i framtiden av de som redan har tillgång till 

en prenumeration i hemmet kan kopplas till teorin om medier och generationer. Om man 

som ung växer upp med en prenumeration är chansen större att man senare också har en. 

Medievanorna förändras men har betydelse för vad som funnits tillgängligt under 

uppväxtfasen.67  

                                                 
67

 Andersson, Ulla & Ingela Wadbring (2008) ´Användningen av medier i förändringens tidevarv´, i H. Hvitfelt 
och G. Nygren (red) På väg mot medievärlden 2020 Lund: Studentlitteratur. 
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7.4 Lokala nyheter 
En tendens kan ses bland de som svarade att de har en prenumeration i hemmet och de som 

är intresserade av lokala nyheter. Här är det en majoritet som är positivt inställda till lokala 

nyheter och samtidigt har en lokaltidningsprenumeration i hemmet. 68 procent av de som 

har prenumeration på en lokaltidning svarar att de är intresserade av lokala nyheter, där är 

mycket – och ganska intresserade hopslagna och inte speciellt – och inte alls intresserade 

hopslagna, de sist nämnda landar på 7 procent. 

Tabell 6. Samband mellan de som är intresserade av lokala nyheter och de som har prenumeration i 

hemmet. 

Intresserade 68 % 

Varken eller 25 % 

Inte intresserade 7 % 

Antal som har prenumeration. 102st av 136st svarande.  

 

Om man tittar på de som inte har en prenumeration i hemmet men ändå är intresserade av 

lokala nyheter skiljer det sig, det är alltså fler som inte är intresserade av lokala nyheter. 

Tabell 7. Intresserade av lokala nyheter men har ingen prenumeration. 

intresserade 50 % 

varken eller 29 % 

inte intresserade 21 % 

Antal som inte har prenumeration. 34 av 136st. 
 

Vi gjorde även en jämförelse med de som har prenumeration i hemmet och hur de vanligtvis 

tar del av nyheter. Utslagen blev följande, av de som har en prenumeration i hemmet var det 

9 procent som vanligtvis tar del av en morgontidning.  Återigen var det tidning på nätet och 

mobiltelefonen som var de populäraste, även om man har en tidningsprenumeration i 

hemmet, alltså förutsättningar som bäddar för att vara en morgontidningsläsare. ändå söker 

ungdomarna sig till nyare medier, som nämnts tidigare så var det mobiltelefonen och tidning 

på internet de två lättaste medierna för att komma åt nyhetsflödet enligt 65 procent av de 

som svarade. Det är 76 procent av ungdomarna som vi frågade som har en lokal 

morgontidningsprenumeration i hemmet av 139 svar. 
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 Tabell 8. Krosstabell- Hur tar du vanligtvis del av nyheter? /Prenumererar du eller någon annan i ditt hushåll 

på en dagstidning? 

 Siffrorna anger svar i antal. Endast ett svar möjligt. 

 

Det här är ett ytterligare bevis på att människor har vissa favoritmedier men ändå använder 

sig av flera för att ta del av nyhetsflödet. Här har sociala medier stor procent, frågan här är 

också hur mycket nyheter man får nys om från vänner och bekanta via sociala medier. Ofta 

kan det vara någon där som skriver om något eller har helt enkelt en direkt konversation 

med en vän. 

Tydliga tendenser syns här av att ungdomar idag använder sig mer av nyare än de äldre 

medierna, samtidigt kan det vara så att många av ungdomarna använder de traditionella 

men som frågan ovan ställde så är det de nya medierna som är vanligast. Mer och mer blir 

de traditionella medierna ersatta. En förklaring till detta är att de yngre generationerna 

aldrig riktigt har etablerat en papperstidningsvana, vilket gör att de egentligen inte ersätter 

de äldre medierna. De har helt enkelt introducerats till den nya medieformen direkt.68  

Alltså har de ingenting att ersätta, det kan istället vara så att de traditionella medierna kan 

uppfattas som kompletterande medier för den unga generationen än tvärtom.  

                                                 
68

 Sternvik (2010) s.373 

    

Lokal 
Morgon-
tidning 

Kvälls-
tidning 

Tidning 
på 
nätet 

På 
internet 
på 
annat 
sätt 

Tar inte 
del av 
nyheter Tv Radio 

Mobil-
telefon 

Genom 
vänner, 
familj 

Sociala 
medier Total 

Prenumererar 
du eller 
någon annan 
i ditt hushåll 
på en 
dagstidning? Lokaltidning 7 2 18 2 1 10 0 16 4 12 72 

  
Rikstäckande 
tidning 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

  Nej 1 2 5 2 1 3 1 4 4 3 26 

  

Både lokal 
och 
rikstäckande 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 7 

                          

Total   8 4 29 4 2 13 1 22 8 16 107 
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7.5 Användning av olika medier och kanaler 
Av de olika medier och kanaler som finns används datorn i störst utsträckning, frågan vi har 

ställt är hur mycket ungdomarna använder Tv, radio, tidning, dator, mobiltelefon och 

surfplatta. Surfplattan har ökat i användning bland befolkningen och ligger nu (2012) på 20 

procent.69 Där är ungdomarna i Kalmar på samma nivå, 22 procent av ungdomarna som 

svarat använder varje dag en surfplatta. När det kommer till tidningar är det 66 procent som 

varje dag läser i en tidning, det innefattar tidningar på nätet och vanliga papperstidningar. 

Den konvergens som sker inom medievärlden gör att behovet av traditionella medier inte är 

stort hos yngre generationer. Om man pratar om tidningar idag pratar man pappers- såväl 

som nättidningar samtidigt. Det kan vara svårt att göra en distinktion mellan pappers- och 

nättidningar, även internet som det förut krävdes en dator till går att komma åt från 

mobiltelefonen och surfplattan. Även generationsteorin går att koppla. Den konvergens som 

sker, sker även för äldre generationer men de väljer i större utsträckning traditionella medier 

eftersom de har vuxit upp med dem.70 På tabellen nedan ser man vilken kategori av medier 

som är vanligast att använda mer än en timma per dag. 

Tabell 9. Användning av medier mer än 1 timma per dag. 

Mobiltelefonen 51% 

Dator 49% 

Tv 24% 

Surfplatta 5% 

Radio 2% 

Tidning 1% 
 Antal svar för Tv: 135st. Radio: 134st. Tidning: 132st. Dator: 138st. Mobiltelefon: 137st. Surfplatta: 130st 

 
Procentsatsen är från svarsalternativet ”mer än 1 timma” från respektive kategori. 
 

Av de som använder mobiltelefon varje dag, använder 51 procent mobiltelefonen i över en 

timma. När det gäller användningen av de olika medierna skiljer det sig.  

Det är främst mobiltelefonen, datorn och Tv:n som används flitigast varje dag. Det är 96 

procent som varje dag använder datorn. 87 procent använder Tv:n varje dag och 90 procent 

använder sig av mobiltelefonen. Skillnad kan ses då användningen av tidning och radio 

används av lite mer än hälften av ungdomarna varje dag. 66 procent använder tidning och 55 

procent använder radio.  

Se de olika svaren i bilaga 1. 

                                                 
69

 Findahl (2012) s.7 
70

 Wadbring, I & Bergström A (2010) s.409 
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7.6 Trovärdigheten hos nyhetsmedier 
Vad gäller trovärdigheten hos de olika medierna så har de flesta medier hög trovärdighet. 

Det är bara nyheter som läses på internet där 57 procent av de tillfrågade tycker de har 

väldigt eller ganska hög trovärdighet. Nyheter från Tv har högst förtroende där 92 procent 

tycker de har väldigt eller ganska hög trovärdighet, 49 procent tycker det är väldigt 

trovärdigt. 

Sen kommer nyheter från radio som 80 procent tycker har trovärdighet och tidningar 

hamnar på näst sista platsen där 78 procent tycker de är trovärdiga.  

Vad som gäller här är att det finns betydande skillnader i synen på de olika medierna, inom 

dagspress till exempel, ingår såväl morgon- som kvällstidningar, skulle de separeras skulle de 

bedömas på helt olika sätt71 samma gäller för Tv mediet, där olika kanaler och 

nyhetssändningar har olika förtroende. Men vi har valt att göra denna kategorisering för att 

allmänt se vilka medier ungdomarna har mest förtroende för. Vad vi kan se är ändå att den 

generationen som svarat har här ett högre förtroende för de traditionella medierna. 

Mediekonvergensteorin kan även här kopplas, alla de traditionella medierna finns i dess 

form fast på internet, så nyheter på internet kan idag innebära att de kommer från de 

traditionella medierna. Samtidigt kan nyheterna som sänds i de traditionella medierna 

komma från internet och vara desamma som finns på internet.  

 

 

 

Tabell 10. Förtroende för olika medier. 

  Förtroende 

Nyheter från Tv 92% 

Nyheter från radio 80% 

Nyheter från tidning 78% 

Nyheter från internet 57% 
Antal svar för Tv: 138st.  För Internet: 139st. För Radio 138st. För Tidning 138st. 

 

                                                 
71

 Hadenius, Wadbring & Weibull (2009) s.372 
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7.7 Tre aktuella nyheter 

Som en sista frågeställning ville vi få reda på genom vilka medier ungdomarna hade använt 

sig av för att ta del av nyheter som hade rapporterats i olika medier. Det var tre olika 

nyheter och alla rapporterades under samma vecka. 

 

Tabell 11. Var hörde du först talas om nyheten om snusförbudet? 

Nej/har inte hört 23% 

Tv 16% 

Vänner/bekanta 15% 

Vet ej 11% 

Genom tidning på internet(dator) 10% 

Tidning via mobiltelefon 8% 

Sociala medier via mobiltelefonen 6% 

Radio 4% 

Genom dagstidningen 3% 

Sociala medier (dator) 2% 

Tv på internet(dator) 1% 

Radio via mobiltelefon 1% 
Antal svar: 128st. 91,4 %  

 

Som syns i tabellen så är det flest (23 procent) som svarat Nej, och med det menas att de 

inte har hört om nyheten överhuvudtaget. Om vi ser till de som har hört talas om nyheten så 

är det 16 procent som har sett den på Tv och det är det högsta värdet. 15 procent har hört 

nyheten från vänner eller bekanta och 10 procent har läst om det på en webbtidning via 

datorn.  

 

 

Tabell 12. Var hörde du först talas om nyheten om domen mot Mc-gänget? 

Tv 28% 

Vänner/bekanta 16% 

Genom dagstidningen 15% 

Nej/har inte hört 12% 

Radio 8% 

Sociala medier (dator) 7% 

Tidning via mobiltelefon 7% 

Genom tidning på internet(dator) 3% 

Sociala medier via mobiltelefone 2% 

Vet ej 1% 

Tv på internet(dator) 1% 
Antal svar: 121st. 86,4 %  
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När det gäller den här nyheten blir det genast skillnad, det är fortfarande genom Tv:n som 

flest först har hört talas om den, 28 procent. Här kommer dagstidningen högre upp på listan, 

men här får man ha i åtanke att det är en lokalnyhet till skillnad mot de andra nyheterna. 15 

procent såg nyheten via dagstidningen och 16 procent via vänner och bekanta, detta kan 

vara resultatet av att det är en lokalt knuten nyhet och att det givetvis står i lokaltidningen, 

som tidigare nämnts en stor andel av de frågade har hemma. Vad som är intressant är också 

att det är lika många som har hört nyheten via datorn och mobiltelefonen som det är via 

radion. En anledning kan vara att radion ofta står på i bakgrunden och man gör annat 

samtidigt som man lyssnar med ett halvt öra, en sådan nyhet som är så lokalt förankrad kan 

då snabbt söka ens uppmärksamhet som andra nyheter kanske inte gör.  

 

Tabell 13. Var hörde du först talas om nyheten om H & M´s satsning på klädåtervinning. 

Nej/har inte hört 60% 

Vet ej 22% 

Tv 10% 

Radio 2% 

Genom dagstidningen 1% 

Vänner/bekanta 1% 

Tv via mobilen 1% 

Genom tidning på internet(dator) 1% 

Tv på internet(dator) 1% 

Tidning via mobiltelefon 1% 
Antal svar: 135st. 96,4 %  

 

Den här nyheten har gått obemärkt förbi de flesta tillfrågade, hela 60 procent har inte hört 

om den. 22 procent vet inte var de har hört om den och den största andelen som hört om 

den har gjort så via Tv:n. Lika många, 1.5 procent har hört den via radio, vänner och bekanta, 

Tv på internet och tidning via mobiltelefon.  

De tre nyheterna vi valde gjorde vi utifrån hur stora nyheterna var och i vilken utsträckning vi 

tror den lockar ungdomar. Nyheten om snusförbudet var en riksnyhet som kretsat i media 

vid olika tidpunkter med olika beslut och frågor. Vi tror att den lockar en stor del av 

befolkningen inklusive yngre människor.  
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Nyheten om H & M´s satsning på klädinsamling var en lite mindre nyhet som publicerades i 

riksnyheterna. Domen mot det Mc-gäng som misshandlade personer i en Mc-klubb valde vi 

för att den var lokalt knuten, samtidigt som den publicerades i rikstidningar. 

Vi valde de här tre nyheterna för att se skillnaden i var de tog del av nyheten, en större 

riksnyhet, en nyhet med lokal förankring och en lite mindre nyhet om H & M som vi tror en 

viss del av ungdomarna tar del av. 

Se bilaga 1 för fler resultat från enkäten.  

 

  

 

8 Analys 
8.1 Olika generationers medier 
Ungdomarna i dag ingår i en generation som vuxit upp med den tekniska utveckling som 

skett. Internet är för dagens ungdomar lika självklart som papperstidningen är för den äldre 

generationen. Skillnaden mellan generationerna syns i användningen av de olika 

nyhetsmedierna, en majoritet av ungdomarna använder sig av internet för att ta del av 

nyheter, medan den äldre generationen håller sig kvar vid de traditionella medierna. Över 60 

procent av ungdomarna idag använder sig främst av internet för att ta del av nyheter.  

 

8.2 Vilka medier använder sig ungdomar i gymnasieåren av för att ta del av 
nyhetsflödet? 
Ungdomarna idag använder främst internet för att ta del av nyheter. Internet finns idag 

utbrett på fler ställen än just i datorn, telefonen används lika flitigt som datorn och de båda 

har en internetuppkoppling. Internet har även den egenskapen att det är en samlingsplats 

för de mer traditionella medierna fast i nya former, man kommer åt tidning, radio och tv via 

internet idag också. Den konvergens som har uppstått bidrar till att det går att producera allt 

medieinnehåll utifrån samma tekniska plattform, materialet som publiceras i de traditionella 

medierna finns även att finna i de nya medierna. Varför de använder dessa medier i större 

utsträckning handlar om den generation de tillhör, under den tid de växte upp blev utbudet 

och tillgången till de nya medierna större och större därför är det helt naturligt att de söker 

sig till just dessa.  
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8.3 Hur mycket tid ägnar ungdomar till olika medier? 
Ungdomarna idag ägnar mycket tid till olika medier. Främst gäller det datorn och 

mobiltelefonen, där runt 50 procent ägnar över 1 timme varje dag. När det kommer till 

papperstidningen är det endast 1 procent som ägnar sig mer än 1 timme åt läsande. Det är 

34 procent som inte läser alls men ändå 53 procent som läser 1 – 20 minuter varje dag.  

Anledningarna till varför ungdomarna lägger mycket tid på medier kan vara på grund av den 

konvergens som ägt rum inom medievärlden, idag har de flesta ungdomarna en mobiltelefon 

med internetuppkoppling med sig de flesta timmarna på dygnet. Det räcker med en 

mobiltelefon för att kunna ta del av de olika medierna. Skillnaden generationerna mellan 

ligger i en vana av att få nyheter på vissa fasta tidpunkter medans senare generationer är 

vana vid ett konstant flöde av nyheter och att hela tiden kunna nå till dem.   

 

8.4 Vilka sorters nyheter är ungdomarna mest intresserade av och hur vill de 
ta del av dem? 
De nyheter som ungdomarna helst vill läsa om är lokala nyheter, sport, nöje och 

världsnyheter. Det handlar inte om att ungdomarna inte tar del av nyheter utan att de tar 

del av dem på annat sätt än tidigare. Oftast använder de sig av mobiltelefonen eller internet 

via datorn. Att världsnyheter och lokala nyheter var de populäraste kan vara ett resultat av 

åtkomsten av nyheter. Många hade en prenumeration på lokaltidning i hemmet och till följd 

av det läser lokala nyheter. Samtidigt använder de internet via mobiltelefonen och datorn 

och vilket medför lättare åtkomst till internationella nyheter. Detta är möjligt förutsatt att 

man har en internetuppkoppling vilket de flesta ungdomarna idag faktiskt har.  

 

8.5 Hur trovärdiga tycker ungdomarna de olika medierna är? 
När det kommer till trovärdigheten i de olika medierna visar det sig att det medium 

ungdomarna mest använder sig av är det medium de litar allra minst på, det vill säga 

internet. När det kommer till papperstidningen så är förtroendet lite bättre än för nyheter 

på internet. Tv:n är det medium som ungdomarna har störst förtroende för. Anledningen till 

detta kan vara att ungdomarna inte använder sig av papperstidningen i den utsträckning 

som de äldre generationerna och har Tv:n som referensram. Tv:n har blivit den yngre 

generationens traditionella medium.  
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9 Slutdiskussion 
 

9.1 Reflektioner kring resultatet 
Resultatet av vår undersökning visare att det vanligaste sättet för ungdomar att del av 

nyheter på är genom tidningar på internet, tätt följt av mobiltelefonen. Det kan vara ett 

tvetydigt resultat med tanke på den konvergens som pågår inom medievärlden. I dag är det i 

princip ingen skillnad på en mobiltelefon eller en dator, de kan göra samma saker. Det kan 

vara en brist i vår undersökning att vi har valt att dela upp mobiltelefoner och datorer som 

olika medier. Hade dessa två slagits ihop hade resultatet gett en klarare bild, och 

förmodligen främst visat på att det är just internet som är det vanligast mediet för 

ungdomar när de ska ta del av nyhetsflödet. En annan brist i vår undersökning är att 

respondenterna endast fick välja ett alternativ när vi frågade vilka medier de helst använder 

för att ta del av nyhetsflödet. Hade de fått välja flera alternativ, eller fått rangordna sina 

favoriter hade resultatet säkerligen blivit annorlunda och mer rättvist till de olika medierna. 

Detta försökte vi motverka genom att ta reda på hur mycket tid respondenterna ägnar sig åt 

olika medier varje dag. 

 

Nästan 50 procent av ungdomarna som svarade på vår enkät svarade att de använder sig av 

en dator över en timme varje dag, och mer än 50 procent använde mobiltelefonen längre än 

en timme varje dag. Detta kan dock vara missvisande för vår frågeställning eftersom frågan 

inte specifikt inriktade sig på användning som omfattar nyheter, utan det kan handla om 

nöje och annat. Det ger ändå en viktig bild av hur medieklimatet ser ut bland ungdomar i 

dag, och det är på internet som satsningar från medieföretagen behöver göras för att fånga 

upp ungdomarnas intresse. Framför allt är det viktigt för lokaltidningarna att nå dessa 

personer. 63 procent av respondenterna visade tydligt att de är intresserade av lokala 

nyheter. Precis som Robert G. Picard och Mart Ots påpekar så återstår nu stora utmaningar 

för medieföretagen för att nå publiken när deras livsstilar och medievanor ändras. En av de 

stora ändringarna just nu kan ses som mobiltelefonen, dagens smartphones gör att vi 

ständigt är uppkopplade och redo att konsumera nyheter och andra medier var vi än 

befinner oss. Samtidigt som fler och fler av oss ständigt är uppkopplad och vill ha våra 

nyheter genom internet så visar vår undersökning att det knappt är någon som vill betala för 

nyheter på internet. Själva uppkopplingen för att få tillgång till internet kostar så pass 
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mycket att det inte är aktuellt för de flesta att även betala för innehållet. Kanske skulle en 

möjlig utveckling i framtiden kunna vara att delar av det som konsumenten betalar för 

internetuppkoppling slumpas ut till olika företag baserat på vilka platser konsumenten 

besöker. Det skulle ge seriösa och välbesökta nättidningar en möjlighet att bedriva sin 

journalistik. 

 

Vår undersökning visade även att en ganska stor del de tillfrågade i dag har en 

prenumeration på en lokaltidning i hushållet, och en stor del av dem visade sig vara positiva 

till att själva skaffa en prenumeration när de flyttat hemifrån.  

 

Som Olle Findahl skriver om i sin rapport ’Svenskarna och internet’ så har 

morgontidningarna minskat sin andel av den totala nyhetskonsumtionen. Dock så har tv-

nyheterna fått en stark ställning, speciellt hos ungdomar. Detta är något som även vi märkte 

av i vår undersökning. Nästan 50 procent av respondenterna svarade att nyheter från tv har 

väldigt hög trovärdighet. 

 

9.2 Reflektioner kring arbetet 
Målet med vår undersökning var att ta reda på vilka kanaler ungdomar använder sig at för 

att ta del av nyhetsflödet. Det tycker vi att vi lyckades få ett bra svar på. Det är de 

internetbaserade medierna dator och mobiltelefoner som framförallt används när 

ungdomarna vill hålla koll på vad som har hänt i världen. 

 

Ett problem med vår undersökning är spridningen. Vi hann inte få ihop tillräckligt med svar 

för att nå önskat resultat. Under arbetets gång så verkade det som att de klasser och 

program vi valde ut skulle bli tillräckliga för att få en bra bredd på undersökningen. Men på 

grund av tidsbrist från lärare och elevers sida var det ett par klasser som vi inte kunde få 

tillgång till. Det var även flera klasser som var väldigt få till antalet. I efterhand ser vi att vi 

borde tagit kontakt med fler lärare och skolor i ett tidigare skede i undersökningen, för att 

kunna få ihop fler respondenter och kunna göra en bättre generalisering. Det var en 

långdragen process att få tag i berörda lärare och få de att ställa upp på att låta oss komma 

och dela ut våra enkäter, mycket svårare än vad vi hade väntat oss. Vi tycker dock att de svar 
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vi fick in är tillräckliga för att kunna gör ett antagande av hur det ser ut för ungdomar i resten 

av landet, eller åtminstone i Kalmar kommun i stort. 

 

Något annat som var svårt var formuleringen av frågor till enkäten. Det var något som 

upptog mycket tid och ledde till många och långa diskussioner om vilka frågor som skulle 

vara med och hur de skulle ställas. Så här i efterhand är vi överens om att frågorna i viss mån 

hade kunnat formuleras på ett bättre sätt, och att andra frågor hade kunnat tillföra andra 

aspekter till undersökningen. På det stora hela är vi dock nöjda med utformningen av 

enkäten och vi stötte inte på några problem i skolklasserna med elever som inte förstod 

frågorna. 

 

9.3 Förslag på fortsatt forskning 
Det har gjorts mycket forskning tidigare som gäller människors medievanor. Både unga och 

äldre. Något som vi tycker att det råder en brist är just ungdomars syn och attityd till 

nyheter. Ungdomarna är också samhällsmedborgare som vill ta ansvar och veta vad som 

händer runt omkring dem. 

 

Ett förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att göra djupintervjuer med ett antal 

ungdomar för att försöka ta reda på hur de tycker att de som jobbar med nyheter ska kunna 

försörja sig på sitt yrke om alla tar nyheterna för givet men inte vill betala för att kunna ta 

del av dem. Det är något som hade varit väldigt intressant för vår forskning, det var dock 

svårt att formulera några uttömliga frågor i ämnet i en enkätundersökning. De kan även vara 

en för tung fråga för att ta in under en enkätundersökning, där passar snabbare och lätta 

frågor bättre. Detta gälla i allra hösta grad vår undersökning eftersom den delades ut i 

skolklasser där eleverna tenderar att bli stressade och lätt uttråkade då deras kamrater sitter 

bredvid och de vill bli klara så fort som möjligt, därför kanske de inte läser igenom frågorna 

så noga och har inte tid att tänka efter på mer komplicerade frågor. 
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Bilaga 1 
 
För att se procenten på svaren så är det ”valid percent” man ska titta på. 

 

Statistics 

 Ålder Kön Ort Program Årskurs Vad har din mor 

för arbete? 

N 
Valid 140 140 139 140 140 135 

Missing 0 0 1 0 0 5 

 

Statistics 

 Vad har din far 

för arbete? 

Hur tar du 

vanligtvis del av 

nyheter? 

Genom vilka 

medier tycker du 

att det är lättast 

att komma åt 

nyheter 

Hur trovärdiga är 

nyheter från Tv? 

Hur trovärdiga 

är nyheter från 

internet? 

N 
Valid 136 108 120 138 139 

Missing 4 32 20 2 1 

 

Statistics 

 Hur trovärdiga 

är nyheter från 

radio? 

Hur trovärdiga är 

nyheter från 

tidning? 

Har du en 

smatphone med 

internet? 

Var uppdaterar 

du dig oftast när 

det gäller 

nyheter? 

Prenumererar 

du eller någon 

annan i ditt 

hushåll på en 

dagstidning? 

N 
Valid 138 138 140 124 139 

Missing 2 2 0 16 1 

 

Statistics 

 Tror du att du 

kommer 

prenumerera på 

en 

pappersnyhetsti

dning i 

framtiden? 

Kan du tänka dig 

att betala för att 

få tillgång till 

eller för att 

kunna läsa 

nyhetstidningar 

på nätet? 

Hur mycket 

använder du 

dagligen Tv? 

Hur mycket 

använder du 

dagligen radio? 

Hur mycket 

använder du 

dagligen 

tidning? 

N 
Valid 139 138 135 134 132 

Missing 1 2 5 6 8 

 

Statistics 



 Hur mycket 

använder du 

dagligen dator? 

Hur mycket 

använder du 

dagligen 

mobiltelefon? 

Hur mycket 

använder du 

dagligen 

surfplatta? 

Hur intresserad 

är du av sport? 

Hur intresserad 

är du av lokala 

nyheter? 

N 
Valid 138 137 130 139 137 

Missing 2 3 10 1 3 

 

Statistics 

 Hur intresserad 

är du av kultur? 

Hur intresserad 

är du av nöje? 

Hur intresserad 

är du av 

världsnyheter? 

Hur intresserad 

är du av politik? 

Hur intresserad 

är du av 

ekonomi? 

N 
Valid 137 138 139 138 138 

Missing 3 2 1 2 2 

 

Statistics 

 Var hörde du först tala om 

nyheten om 

snusförbudet? 

Var hörde du först talas 

om nyheten om domen 

mot Mc-gänget? 

Var hörde du först talas 

om nyheten om H&M's 

satsning på 

klädåtervinning? 

N 
Valid 128 121 135 

Missing 12 19 5 

 

 

 
Frequency Table 

 

Ålder 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

15 år 3 2,1 2,1 2,1 

16 år 27 19,3 19,3 21,4 

17 år 73 52,1 52,1 73,6 

18 år 35 25,0 25,0 98,6 

19 år 2 1,4 1,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

Kön 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 



Valid 

Man 80 57,1 57,1 57,1 

Kvinna 60 42,9 42,9 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

Ort 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Större tätort 72 51,4 51,8 51,8 

Mindre tätort 46 32,9 33,1 84,9 

Landsbygd 21 15,0 15,1 100,0 

Total 139 99,3 100,0  

Missing 99 1 ,7   

Total 140 100,0   

 

 

Program 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Bygg 60 42,9 42,9 42,9 

Samhäll 44 31,4 31,4 74,3 

Frisör 36 25,7 25,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

Årskurs 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Första 33 23,6 23,6 23,6 

Andra 78 55,7 55,7 79,3 

Tredje 29 20,7 20,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

Vad har din mor för arbete? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Inte yrkesverksam 18 12,9 13,3 13,3 



Arbete utan/lågt 

utbildningskrav 
70 50,0 51,9 65,2 

Grundutbildning högskola 43 30,7 31,9 97,0 

Högskola hög nivå 4 2,9 3,0 100,0 

Total 135 96,4 100,0  

Missing 99 5 3,6   

Total 140 100,0   

 

 

Vad har din far för arbete? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte yrkesverksam 8 5,7 5,9 5,9 

Arbete utan/lågt 

utbildningskrav 
101 72,1 74,3 80,1 

Grundutbildning högskola 24 17,1 17,6 97,8 

Högskola hög nivå 3 2,1 2,2 100,0 

Total 136 97,1 100,0  

Missing 99 4 2,9   

Total 140 100,0   

 

 

Hur tar du vanligtvis del av nyheter? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Lokal morgontidning 8 5,7 7,4 7,4 

Kvällstidning 4 2,9 3,7 11,1 

Tidning på nätet 29 20,7 26,9 38,0 

På internet på annat sätt 4 2,9 3,7 41,7 

Tar inte del av nyheter 2 1,4 1,9 43,5 

Tv 13 9,3 12,0 55,6 

Radio 1 ,7 ,9 56,5 

Mobiltelefon 22 15,7 20,4 76,9 

Genom vänner, familj 8 5,7 7,4 84,3 

Sociala medier 17 12,1 15,7 100,0 

Total 108 77,1 100,0  

Missing 99 32 22,9   

Total 140 100,0   

 



 

 

 

Genom vilka medier tycker du att det är lättast att komma åt nyheter 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Papperstidning 7 5,0 5,8 5,8 

Tidning på nätet (dator) 44 31,4 36,7 42,5 

På nätet på andra sätt 5 3,6 4,2 46,7 

Sociala medier 9 6,4 7,5 54,2 

Tar inte del av nyheter 3 2,1 2,5 56,7 

Tv 16 11,4 13,3 70,0 

Radio 2 1,4 1,7 71,7 

I mobiltelefon 34 24,3 28,3 100,0 

Total 120 85,7 100,0  

Missing 99 20 14,3   

Total 140 100,0   

 

 

Hur trovärdiga är nyheter från Tv? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Väldigt 67 47,9 48,6 48,6 

Ganska 59 42,1 42,8 91,3 

Varken eller 6 4,3 4,3 95,7 

Inte speciellt 4 2,9 2,9 98,6 

Inte alls 2 1,4 1,4 100,0 

Total 138 98,6 100,0  

Missing 99 2 1,4   

Total 140 100,0   

 

 

Hur trovärdiga är nyheter från internet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Väldigt 9 6,4 6,5 6,5 

Ganska 70 50,0 50,4 56,8 

Varken eller 47 33,6 33,8 90,6 

Inte speciellt 11 7,9 7,9 98,6 



Inte alls 2 1,4 1,4 100,0 

Total 139 99,3 100,0  

Missing 99 1 ,7   

Total 140 100,0   

 

 

Hur trovärdiga är nyheter från radio? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Väldigt 50 35,7 36,2 36,2 

Ganska 61 43,6 44,2 80,4 

Varken eller 19 13,6 13,8 94,2 

Inte speciellt 5 3,6 3,6 97,8 

Inte alls 3 2,1 2,2 100,0 

Total 138 98,6 100,0  

Missing 99 2 1,4   

Total 140 100,0   

 

 

Hur trovärdiga är nyheter från tidning? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Väldigt 33 23,6 23,9 23,9 

Ganska 75 53,6 54,3 78,3 

Varken eller 21 15,0 15,2 93,5 

Inte speciellt 5 3,6 3,6 97,1 

Inte alls 4 2,9 2,9 100,0 

Total 138 98,6 100,0  

Missing 99 2 1,4   

Total 140 100,0   

 

 

Har du en smatphone med internet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 127 90,7 90,7 90,7 

Nej 13 9,3 9,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0  



 

 

 

 

Var uppdaterar du dig oftast när det gäller nyheter? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidningar 3 2,1 2,4 2,4 

Internet (dator) 42 30,0 33,9 36,3 

Tv 14 10,0 11,3 47,6 

Annat 1 ,7 ,8 48,4 

Radio 1 ,7 ,8 49,2 

Internet (mobiltelefon) 63 45,0 50,8 100,0 

Total 124 88,6 100,0  

Missing 99 16 11,4   

Total 140 100,0   

 

 

Prenumererar du eller någon annan i ditt hushåll på en dagstidning? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Lokaltidning 96 68,6 69,1 69,1 

Rikstäckande tidning 2 1,4 1,4 70,5 

Nej 32 22,9 23,0 93,5 

Både lokal och rikstäckande 9 6,4 6,5 100,0 

Total 139 99,3 100,0  

Missing 99 1 ,7   

Total 140 100,0   

 

 

Tror du att du kommer prenumerera på en pappersnyhetstidning i framtiden? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 39 27,9 28,1 28,1 

Kanske 42 30,0 30,2 58,3 

Nej 32 22,9 23,0 81,3 

Vet ej 26 18,6 18,7 100,0 

Total 139 99,3 100,0  

Missing 99 1 ,7   



Total 140 100,0   

 

 

Kan du tänka dig att betala för att få tillgång till eller för att kunna läsa 

nyhetstidningar på nätet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 27 19,3 19,6 19,6 

Nej 111 79,3 80,4 100,0 

Total 138 98,6 100,0  

Missing 99 2 1,4   

Total 140 100,0   

 

 

Hur mycket använder du dagligen Tv? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls 18 12,9 13,3 13,3 

1-20 minuter 36 25,7 26,7 40,0 

ca 20 minuter 13 9,3 9,6 49,6 

ca 40 minuter 15 10,7 11,1 60,7 

ca 60 minuter 21 15,0 15,6 76,3 

mer än 1 timme 32 22,9 23,7 100,0 

Total 135 96,4 100,0  

Missing 99 5 3,6   

Total 140 100,0   

 

 

Hur mycket använder du dagligen radio? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls 60 42,9 44,8 44,8 

1-20 minuter 46 32,9 34,3 79,1 

ca 20 minuter 14 10,0 10,4 89,6 

ca 40 minuter 8 5,7 6,0 95,5 

ca 60 minuter 3 2,1 2,2 97,8 

mer än 1 timme 3 2,1 2,2 100,0 

Total 134 95,7 100,0  

Missing 99 6 4,3   



Total 140 100,0   

 

 

Hur mycket använder du dagligen tidning? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls 45 32,1 34,1 34,1 

1-20 minuter 70 50,0 53,0 87,1 

ca 20 minuter 12 8,6 9,1 96,2 

ca 40 minuter 4 2,9 3,0 99,2 

mer än 1 timme 1 ,7 ,8 100,0 

Total 132 94,3 100,0  

Missing 99 8 5,7   

Total 140 100,0   

 

 

Hur mycket använder du dagligen dator? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls 6 4,3 4,3 4,3 

1-20 minuter 17 12,1 12,3 16,7 

ca 20 minuter 13 9,3 9,4 26,1 

ca 40 minuter 13 9,3 9,4 35,5 

ca 60 minuter 21 15,0 15,2 50,7 

mer än 1 timme 68 48,6 49,3 100,0 

Total 138 98,6 100,0  

Missing 99 2 1,4   

Total 140 100,0   

 

 

Hur mycket använder du dagligen mobiltelefon? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls 14 10,0 10,2 10,2 

1-20 minuter 21 15,0 15,3 25,5 

ca 20 minuter 14 10,0 10,2 35,8 

ca 40 minuter 10 7,1 7,3 43,1 

ca 60 minuter 9 6,4 6,6 49,6 



mer än 1 timme 69 49,3 50,4 100,0 

Total 137 97,9 100,0  

Missing 99 3 2,1   

Total 140 100,0   

 

 

Hur mycket använder du dagligen surfplatta? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls 101 72,1 77,7 77,7 

1-20 minuter 10 7,1 7,7 85,4 

ca 20 minuter 7 5,0 5,4 90,8 

ca 40 minuter 2 1,4 1,5 92,3 

ca 60 minuter 3 2,1 2,3 94,6 

mer än 1 timme 7 5,0 5,4 100,0 

Total 130 92,9 100,0  

Missing 99 10 7,1   

Total 140 100,0   

 

 

Hur intresserad är du av sport? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Mycket 43 30,7 30,9 30,9 

Ganska 36 25,7 25,9 56,8 

Varken eller 14 10,0 10,1 66,9 

Inte speciellt 24 17,1 17,3 84,2 

Inte alls 22 15,7 15,8 100,0 

Total 139 99,3 100,0  

Missing 99 1 ,7   

Total 140 100,0   

 

 

Hur intresserad är du av lokala nyheter? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Mycket 23 16,4 16,8 16,8 

Ganska 63 45,0 46,0 62,8 

Varken eller 37 26,4 27,0 89,8 



Inte speciellt 8 5,7 5,8 95,6 

Inte alls 6 4,3 4,4 100,0 

Total 137 97,9 100,0  

Missing 99 3 2,1   

Total 140 100,0   

 

 

Hur intresserad är du av kultur? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Mycket 5 3,6 3,6 3,6 

Ganska 17 12,1 12,4 16,1 

Varken eller 40 28,6 29,2 45,3 

Inte speciellt 39 27,9 28,5 73,7 

Inte alls 36 25,7 26,3 100,0 

Total 137 97,9 100,0  

Missing 99 3 2,1   

Total 140 100,0   

 

 

Hur intresserad är du av nöje? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Mycket 30 21,4 21,7 21,7 

Ganska 53 37,9 38,4 60,1 

Varken eller 24 17,1 17,4 77,5 

Inte speciellt 17 12,1 12,3 89,9 

Inte alls 14 10,0 10,1 100,0 

Total 138 98,6 100,0  

Missing 99 2 1,4   

Total 140 100,0   

 

 

Hur intresserad är du av världsnyheter? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Mycket 31 22,1 22,3 22,3 

Ganska 61 43,6 43,9 66,2 

Varken eller 31 22,1 22,3 88,5 



Inte speciellt 9 6,4 6,5 95,0 

Inte alls 7 5,0 5,0 100,0 

Total 139 99,3 100,0  

Missing 99 1 ,7   

Total 140 100,0   

 

 

Hur intresserad är du av politik? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Mycket 11 7,9 8,0 8,0 

Ganska 26 18,6 18,8 26,8 

Varken eller 25 17,9 18,1 44,9 

Inte speciellt 28 20,0 20,3 65,2 

Inte alls 48 34,3 34,8 100,0 

Total 138 98,6 100,0  

Missing 99 2 1,4   

Total 140 100,0   

 

 

Hur intresserad är du av ekonomi? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Mycket 8 5,7 5,8 5,8 

Ganska 18 12,9 13,0 18,8 

Varken eller 32 22,9 23,2 42,0 

Inte speciellt 36 25,7 26,1 68,1 

Inte alls 44 31,4 31,9 100,0 

Total 138 98,6 100,0  

Missing 99 2 1,4   

Total 140 100,0   

 

 
  



Var hörde du först tala om nyheten om snusförbudet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Genom dagstidningen 4 2,9 3,1 3,1 

Radio 5 3,6 3,9 7,0 

Tv 21 15,0 16,4 23,4 

Vänner/Bekanta 19 13,6 14,8 38,3 

Sociala medier via 

mobiltelefon 
8 5,7 6,3 44,5 

Vet ej 14 10,0 10,9 55,5 

Genom tidning på internet 

(dator) 
13 9,3 10,2 65,6 

Sociala medier (dator) 3 2,1 2,3 68,0 

Tv på internet (dator) 1 ,7 ,8 68,8 

Tidning via mobiltelefon 10 7,1 7,8 76,6 

Radio via mobiltelefon 1 ,7 ,8 77,3 

Nej 29 20,7 22,7 100,0 

Total 128 91,4 100,0  

Missing 99 12 8,6   

Total 140 100,0   

 

 

Var hörde du först talas om nyheten om domen mot Mc-gänget? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Genom dagstidningen 18 12,9 14,9 14,9 

Radio 9 6,4 7,4 22,3 

Tv 34 24,3 28,1 50,4 

Vänner/Bekanta 19 13,6 15,7 66,1 

Sociala medier via 

mobiltelefon 
2 1,4 1,7 67,8 

Tv via mobiltelefon 1 ,7 ,8 68,6 

Vet ej 4 2,9 3,3 71,9 

Genom tidning på internet 

(dator) 
9 6,4 7,4 79,3 

Tv på internet (dator) 1 ,7 ,8 80,2 

Tidning via mobiltelefon 9 6,4 7,4 87,6 

Nej 15 10,7 12,4 100,0 

Total 121 86,4 100,0  



Missing 99 19 13,6   

Total 140 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

Var hörde du först talas om nyheten om H&M's satsning på klädåtervinning? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Genom dagstidningen 1 ,7 ,7 ,7 

Radio 2 1,4 1,5 2,2 

Tv 13 9,3 9,6 11,9 

Vänner/Bekanta 2 1,4 1,5 13,3 

Tv via mobiltelefon 1 ,7 ,7 14,1 

Vet ej 30 21,4 22,2 36,3 

Genom tidning på internet 

(dator) 
1 ,7 ,7 37,0 

Tv på internet (dator) 2 1,4 1,5 38,5 

Tidning via mobiltelefon 2 1,4 1,5 40,0 

Nej 81 57,9 60,0 100,0 

Total 135 96,4 100,0  

Missing 99 5 3,6   

Total 140 100,0   

 



Vi är två studenter som läser journalistik och medieproduktion på Linnéuniversitetet, och 

jobbar nu med examensarbetet. Vi skriver om och undersöker vilka medier 

gymnasieungdomar använder sig av för att komma åt nyhetsflödet. Detta för att få en bild av 

hur utvecklingen för de traditionella medierna kan tänkas se ut.  

Tack! 

Erik Persson & Marcus Johansson 

 

 

 

 

1. Hur gammal är du: 

_________________________ 

2. Kön:    

Man     Kvinna 

3. Vilken ort bor du i? 

___________________________________________________________________________________________ 

4. Vilket program läser du? 

___________________________________________________________________________________________ 

5. Vilken årskurs går du? 

 ___________________________ 

6. Vad har dina föräldrar för arbete? 

MOR:_______________________________________ FAR:___________________________________________ 

 

7. Hur tar du vanligtvis del av nyheter? (välj det alternativ du använder oftast) 

Lokal morgontidning,( T.ex. Östran, Barometern) Tv 

Annan morgontidning (t.ex. DN, SvD)  Radio 

Kvällstidning (t.ex. Aftonbladet, Expressen)   Mobiltelefonen 

Tidning på nätet (via dator)   Surfplatta 

På internet på annat sätt, (bloggar)   Genom vänner, familj, skola, etc. 

Tar inte del av nyheter   Sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter) 

 

 



 
 

 

8. Genom vilka medier tycker du det är lättast att komma åt nyheter? (välj det alternativ du tycker/tror är 

lättast) 

Papperstidning    Tv 

Tidning på nätet (via dator)   Radio 

På nätet på annat sätt, (bloggar)   I mobilen 

Sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter)   Surfplatta 

Tar inte del av nyheter    

9. Hur trovärdiga anser du att följande medier är?  

   Väldigt     Ganska     Varken eller     Inte speciellt     Inte alls  

Nyheter från Tv 

Nyheter från internet 

Nyheter från radio 

Nyheter från tidning 

     

 

10. Har du en Smartphone med internet? 

Ja      Nej 

 

11. Var uppdaterar du dig oftast när det gäller nyheter? 

Tidningar  Tv   Radio 

Internet (dator)  Annat   Internet (Telefon) 

 

12. Prenumererar du eller någon annan i ditt hushåll på en dagstidning? 

Lokaltidning (T.ex. Barometern, Östran)  Annan_______________________ 

Rikstäckande tidning (T.ex. DN, SvD)  Nej 

 

13. Tror du att du kommer prenumerera på en pappersnyhetstidning i framtiden? 

Ja, så snart jag flyttat hemifrån.   Nej, aldrig 

Ja, men inte direkt.    Vet ej 



 
 

 

14. Kan du tänka dig att betala för att få tillgång till eller för att kunna läsa nyhetstidningar på nätet? 

Ja     Nej 

15. Om du valde Nej, varför inte? 

 

___________________________________________________________________________________________  

 

16. Hur mycket använder du dagligen följande medier? 

  Inte alls 1 – 20 min Ca 20 min  Ca 40 min  Ca 60 min  Mer än 1 tim 

TV   

Radio  

Tidning  

Dator 

Telefon 

Surfplatta 

 

 

17. Hur intresserad är du av följande nyhetskategorier? 

  Mer Ganska  Varken Inte Inte alls  

      eller            Speciellt 

Sport   

Lokala nyheter 

Kultur 

Nöje 

Världsnyheter 

Politik 

Ekonomi  

 

 

 



 
 

 

18. Har du läst, sett eller hört följande nyheter som publicerades förra veckan? 

19. Nyheten om EU:s förslag till förbjud av tillsatser i svenskt snus… 

Genom dagstidningen   Genom tidning på internet (dator) 

Radio    Radio på internet (dator) 

Tv      Sociala medier (dator) 

Vänner/Bekanta    Tv på internet (dator) 

Sociala medier via Telefonen   Tidning via telefonen 

Tv via telefonen    Radio via telefonen  

Vet ej    Nej 

 

20. Domen mot de Hells Angels-män som tidigare i år överföll en klubb utanför Kalmar… 

Genom dagstidningen   Genom tidning på internet (dator) 

Radio    Radio på internet (dator) 

Tv      Sociala medier (dator) 

Vänner/Bekanta    Tv på internet (dator) 

Sociala medier via Telefonen   Tidning via telefonen 

Tv via telefonen    Radio via telefonen  

Vet ej    Nej 

 

21. Hennes & Mauritz satsning på klädåtervinning… 

Genom dagstidningen   Genom tidning på internet (dator) 

Radio    Radio på internet (dator) 

Tv      Sociala medier (dator) 

Vänner/Bekanta    Tv på internet (dator) 

Sociala medier via Telefonen   Tidning via telefonen 

Tv via telefonen    Radio via telefonen  

Vet ej    Nej 

Tack för din medverkan! 


