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Förord 

Uppsatsen beskriver de individuella preferenser som individer har då de konsumerar 

digitala nyheter. Vidare analyseras de faktorer som påverkar det konsumtionsmönster 

som individer uppvisar vid konsumtion av digitala nyheter. Undersökningen av de 

sex teoretiskt grundade påverkansfaktorerna genomförs med hjälp av intervjuer och 

fokusgrupper med konsumenter. Utifrån det har ett tillägg gjorts med två 

påverkansfaktorer som påverkar konsumtionsmönstret. Det resultat som 

framkommer ligger sedan till grund för förslag på hur digitala nyhetsbyråer kan 

jobba med att möta konsumenters individuella preferenser vid konsumtion av digitala 

nyheter. 

 

Ett stort tack riktas till vår handledare Joachim Timlon som följt och hjälpt oss under 

arbetets gång med viktiga kommentarer på innehåll och disposition. Vi vill även 

tacka de opponenter som kontinuerligt läst och gått igenom arbetet under våren som 

passerat och på så sätt bidragit med viktiga reflektioner. Tack till Professor Bertil 

Hultén, vår examinator på uppsatsen, som lett oss rätt under arbetes gång med tydliga 

riktlinjer. Vidare riktas ett tack mot uppdragsgivaren 24Journalistik för det samarbete 

som vi har haft och den tid som de ställt upp med. Vi vill även säga tack till alla 

respondenter som ställt upp på intervjuer och fokusgrupper.  

 

Slutligen vill vi säga tack till de människor som funnits i vår omgivning och bidragit 

med peppning och stöd. Ni har varit guld värda! 
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Vidare är syftet att analysera de faktorer som påverkar konsumtionen av digitala 
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av digitala nyheter påverkas i större grad av individuella preferenser än ålder. Vidare 

identifierades påverkansfaktorer, där intresse påvisades vara en av de viktigaste. 

Respondenterna uppvisade en positiv inställning till mobila nyhetsapplikationer och 

sociala medier som utlämningsformer för digitala nyheter.  

Teoretiskt och praktiskt bidrag: Studien bidrar med åtta faktorer som påverkar 

konsumtionsmönstret av digitala nyheter. Vidare bidrar studien med en klargörelse 

av individuella preferenser gällande utlämningsformer för digitala nyheter. Studiens 

resultat kan sedan ligga till grund för hur digitala nyhetsbyråer kan tillmötesgå 

konsumenters preferenser. 
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Name of report: News in a connected world - A study on how the consumption of 

digital news is affected by individual preferences and age 

Research question: How is the consumption of digital news affected by individual 

preferences and age? 

How is the attitude towards digital news on different digital channels affected by 

individual preferences and age? 

Purpose: The purpose of the study is to describe the consumption of digital news in 

different age groups and to analyse consumers’ individual preferences regarding this. 

The purpose is furthermore to analyse factors influencing the consumption of digital 

news. It is also to describe and analyse different age groups preferences and attitudes 

towards news on different digital channels. The final purpose of the study is to 

provide digital news agencies with recommendations that they can use to meet 

individual preferences regarding the consumption of digital news. 

Method: The study is based on an inductive approach and a qualitative research 

method. The data has been collected through interviews and focus groups. 

Results and conclusions: Based on the study’s results we conclude that the 

consumption of digital news is affected to a greater extent by individual preferences 

than age. Furthermore factors that affect the consumption of news were identified, 

where interest was shown to be one of the most important factors. The respondents 

showed positive attitudes towards mobile news applications and social media as 

digital channels for news. 

Theoretical and practical contribution: The study contributes eight factors that 

affect the consumption of digital news. Furthermore the study clarifies different age 

groups attitudes towards news on different digital channels. The study’s results could 

form the basis for how digital news agencies can accommodate consumer 

preferences. 

Keywords: Consumer behaviour, Consumption pattern, individual preference, age, 

digital news 
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1 Introduktion 

Ämnet för denna uppsats är konsumtionen av digitala nyheter. Nedan följer en 

introduktion till ämnet som ämnar ge en grundläggande förståelse. Vidare förs en 

diskussion om den problematik och de kunskapsglapp som finns inom området, vilket 

sedan leder till de forskningsfrågor som studeras. 

 

1.1 Bakgrund 

I dagsläget är konsumtion av nyheter en av de vanligaste aktiviteterna på Internet 

(Flavián & Gurrea 2009; Findahl & Davidsson 2015). Individer väljer i allt större 

utsträckning att konsumera nyheter via digitala medier som till exempel datorer, 

surfplattor eller smartmobiler än traditionella medier som TV, radio och tidningar. 

Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2015 läser tre av fyra svenskar 

dagstidningar på Internet och en tredjedel gör det dagligen (Findahl & Davidsson 

2015). Den tid individer i den svenska befolkningen spenderar på att läsa 

papperstidningar jämfört med digitala nyheter har även sjunkit från 76 % till 60 % av 

den totala lästiden sedan 2013 (Findahl & Davidsson 2015). Detta kan ses som en 

naturlig följd av den ökande rollen digital teknologi har i det dagliga livet. 

 

Den digitala teknologin har skapat nya möjligheter för information- och 

kommunikationsutbyte. Den har medfört en stark tillväxt av sociala nätverkssajter, 

bloggar och videodelningssajter där Facebook, YouTube, Twitter, Instagram och 

Snapchat är exempel på väletablerade och populära sociala medier (Hultén 2014; 

Tapscott 2008). Sociala medier är ett effektivt sätt för företag att öka 

kontaktpunkterna med sina kunder och att förmedla information kontinuerligt 

(Ashley & Tuten 2015). Vidare utgör sociala medier utlämningsformer som kan 

användas för att distribuera nyheter och var och en har sina särskilda egenskaper. 

Kerrigan & Graham (2010) konstaterar även att i takt med att lästiden av 

papperstidningar sjunkit så har användandet av sociala medier ökat. I linje med det 

sprids och konsumeras nyheter allt mer via sociala medier och bloggar (Berte & De 

Bens 2008; Masip, Guallar, Suau, Ruiz-Caballero & Peralta 2015). Införandet av nya 

nyhetskällor har skapat ett komplicerat nyhetslandskap där individer har tillgång till 

ett brett urval av nyhetskällor och utlämningsformer (Breese-Vitelli & Borkovich 

2013). Läsarbasen är idag således väldigt fragmenterad och konkurrensen för 
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läsarnas uppmärksamhet har ökats (Franklin 2008). Ett argument som betonar vikten 

av vidare undersökning av ämnet är därmed vikten för företag att använda sig av rätt 

utlämningsformer för att nå ut till sina läsare. 

 

Idag anses en förståelse av konsumentens preferenser och beteenden väsentlig vid 

utformandet av kommunikationen med konsumenten. Ett led i att lära känna 

konsumenten är att förstå hur olika demografiska- och psykografiska variabler 

påverkar deras beteende. En viktig om än till synes grundläggande poäng att minnas 

är att konsumenter från olika generationer skiljer sig från varandra. De har olika 

behov och önskemål samtidigt som de har tillgång till, och använder teknologi på 

olika sätt (Kitchen & Proctor 2015). Internetanvändandet mellan generationerna 

illustrerar detta tydligt. Exempelvis kännetecknas den äldre delen av befolkningen av 

att ha en grundläggande kunskap om Internet och hur det används i kontrast till de 

yngre, vilka är uppvuxna med Internet och deras internetanvändande är väl integrerat 

i deras dagliga liv (Hultén 2014). Användandet av sociala medier är ett ytterligare 

exempel som varierar med ålder. Facebook används fortfarande till stor del av yngre 

människor men ökningen av användare är störst bland de medelålders och äldre. 

Bland de yngsta svenska internetanvändarna, 12-15 år gamla, används istället 

Instagram och Snapchat flitigt (Findahl & Davidsson 2015). Förståelsen för 

exempelvis internetanvändning underlättar utformandet av kommunikationen med 

konsumenten och för att förstå hur företag på ett effektivt sätt når konsumenten 

(Kitchen & Proctor 2015). Som nämnt sprids nyheter allt mer på Internet och sociala 

medier (Masip et al. 2015) i och med det blir en djupare förståelse för konsumentens 

beteende och preferenser i den digitala miljön allt viktigare för nyhetsbyråer. 

 

Picone, Courtois & Paulussen (2015) betonar också vikten av att förstå konsumenters 

beteenden vid nyhetskonsumtion, då de har en stark påverkan idag över hur nyheter 

skapas och levereras. Chyi (2009) påstår att från den digitala medieindustrins 

perspektiv är det väsentligt att förstå de faktorer som påverkar konsumtion av digital 

media såsom digitala nyheter, för att säkerställa verksamhetens hållbarhet. 

Konsumtionsmönster och preferenser kan ha långsiktiga implikationer för 

nyhetsbyråer i framtiden, då de kan förse företag med information om vilken typ av 

digital media, där nyheter räknas in, som bör marknadsföras mot en viss åldersgrupp. 

Det ger även information om vilken typ av media som eventuellt måste fasas ut samt 
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vilka former av media som måste utvecklas för att möta framtida generationers 

behov och preferenser (Breese-Vitelli & Borkovich 2013). 

 

1.2 Problemdiskussion 

En problematik uppstår för nyhetsbyråer gällande att leverera kundvärde på grund av 

att individer vill konsumera nyheter på olika sätt. Chyi & Lee (2013) fann i sin studie 

att ålder är den faktor som i högst grad influerar alla aspekter av vår konsumtion av 

digitala nyheter. Vidare saknas tillräcklig teori om hur olika utlämningsformer 

påverkar konsumtionen. Utifrån det uppstår ett antal problem för nyhetsbyråer 

gällande att förstå vilken påverkan ålder och utlämningsform har på konsumtionen av 

digitala nyheter, vilka redogörs för nedan. 

 

Det råder två motstridiga åsikter inom existerande studier avseende relationen mellan 

traditionella och digitala nyheter. Den första argumenterar att de två olika 

nyhetstyperna kompletterar varandra och den andra att de agerar som substitut 

(Mitchelstein & Boczkowski 2010). Flertalet forskare hävdar att den minskande 

användningen av traditionella medier sedan populariseringen av Internet tyder på en 

förskjutningseffekt (Gentzkow 2007; Lin et al. 2005). Denna effekt anses vara 

beroende av demografiska variabler så som ålder och visas vara störst bland yngre 

läsare (Ahlers 2006; Coleman & McCombs 2007; Lee 2006; Ogan, Ozakca & 

Groshek 2008). Detta stärks även av Diddi & LaRose (2006) som i sin studie av 

universitetsstudenter i USA drar slutsatsen att yngre generationer är mindre troliga 

att läsa nyhetstidningar och titta på nyheterna på TV. En problematik skulle därmed 

kunna uppstå om företag inte förstår hur konsumtionen av nyheter utvecklas i yngre 

generationer. En möjlig konsekvens av detta blir att nyhetsbyråer inte tillräckligt 

möter framtida konsumenters behov och preferenser och således levererar ett lägre 

kundvärde. 

 

Mindich (2005) se Chyi & Lee (2013) menar att individer under fyrtio är de som är 

minst intresserade av att läsa nyheter jämfört med äldre åldersgrupper. Enligt 

Qayyum, Williamson, Liu & Hider (2010) är ungdomar intresserade av ett brett 

spektrum av nyheter. De efterfrågar såväl informerande och underhållande nyheter. 

En av de viktigaste faktorerna för ungdomar mellan 18 och 25 år vid 

nyhetskonsumtion är att de uppfattar innehållet som relevant och viktigt. Liu (2005) 



  
 

4 

konstaterade redan för tio år sedan att detta även var viktigt för åldersgruppen 35-45 

år. Barregren & Tegborg (2013) betonar att innehåll blir en allt viktigare del i att 

skapa kundvärde. Därmed skulle en problematik med ålder kunna finnas i att förstå 

vilken typ att innehåll olika åldersgrupper ser som relevant. 

 

Findahl & Davidsson (2015) rapporterar även de att ålder är av relevans då olika 

sociala medier har olika åldersgrupper som målgrupper. Lorenzo-Romero, Alarcón-

Del-Amo & Constantindes (2012) poängterar vikten av att förstå de olika sociala 

mediernas segment och nämner att den tidigare forskning som finns inte är 

tillräcklig. Ett problem kan uppstå om nyhetsbyråer har bristande förståelse för de 

olika sociala mediers målgrupper. De löper då risken av att dela innehåll som inte är 

relevant för konsumenten eller att de publicerar innehållet i fel forum. Som tidigare 

nämnt ligger kundvärdet till stor del i att innehåll är relevant för konsument. En 

möjlig konsekvens blir därför att företaget riskerar att förlora en del av kundvärdet 

om de inte förstår individers konsumtionsmönster (Patrutiu Baltes 2015).  

 

Findahl & Davidsson (2015) nämner att det yngre segmentet av befolkningen i 

åldrarna 16-25 år spenderar mest tid på Internet. Hultén (2014) och William & Page 

(2011) nämner olika generationer, i form av Generation X, Y och Z, vilka 

representerar olika åldersgrupper, och förklarar hur dessa generationer har olika 

teknologiska vanor och internetanvändning. Hultén (2014) nämner att digital 

teknologi kan ses som ett av de områden som driver förändringar mest. Genom att 

den yngre generationen växer upp i en digital värld kan de sägas driva konsumtionen 

framåt. Findahl & Davidsson (2015) säger att nuläget har 53 % av den svenska 

befolkningen över 12 år tillgång till dator, surfplatta och mobil. Vidare framkommer 

att i de yngre åldrarna sker konsumtion av nyheter till största delen via 

smartmobilerna och Findahl & Davidsson (2015) belyser att läsa nyheter är en av de 

främsta aktiviteterna som utförs på Internet. William & Page (2011) rapporterar att 

det är av vikt att förstå generationernas olika vanor för att nå dem effektivt. Då 

mobila enheter används i allt större utsträckning för konsumtion av nyheter (Jiao, 

Forman, Kim & Van Ittersum 2014) skulle ålder även här kunna innebära en 

problematik för företag då det kan finnas en problematik i förståelsen för hur 

generationer använder mobila enheter och på så sätt nås effektivt med nyheter.  
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Det har sedan länge konstaterats att nyheter konsumeras genom flertalet olika format: 

text, audio och video (Liu 2005). Vogt (2015) visar exempelvis att för medborgare i 

USA har statistiken på de som lyssnat på Podcast senaste månaden fördubblats 

mellan 2008 och 2014. Olika format föredras vid konsumtionen av olika typer av 

nyheter enligt Qayyum et al. (2010). Exempelvis föredrar ungdomar i åldrarna 18-25 

år att läsa nyheter i textformat. Chung, Nam & Stefanone (2012) betonar de 

möjligheter som olika innehållsformat erbjuder nyhetsbyråer. Idag kan företag välja 

det format som passar bäst för hur företaget vill presentera nyheten. Det i 

kombination med att läsare föredrar att läsa olika nyheter i olika format skapar 

svårigheten i att förstå vilket format som passar i olika situationer. 

 

En svårighet är att det finns en begränsad mängd information och teori om hur 

människor vill läsa sina nyheter i digitalt. Freer (2007) förutsåg redan för ca tio år 

sedan att en utmaning för nyhetsbyråer var hur de ska anpassa sin distribution av 

nyheter via digitala utlämningsformer. I dagsläget finns det en myriad olika 

utlämningsformer som information kan levereras genom och företag ställs inför valet 

av vilka utlämningsformer de ska ha en närvaro på. Det uppstår således ett problem 

där nyhetsbyråer inte vet vart de ska kommunicera med sina kunder. Freer (2007) 

och Kerrigan & Graham (2010) bekräftar att det finns ett strategiskt gap mellan teori 

om sociala medier och praktik inom nyhetsindustrin. En möjlig konsekvens av detta 

problem är att nyhetsbyråer löper risken att distribuera nyheter på utlämningsformer 

där konsumenten inte vistas eller vill ta del av nyheter. Det skulle exempelvis kunna 

leda till att nyhetsbyråer inte lyckas få potentiella kunders uppmärksamhet eller att 

de inte kommunicerar med existerande kunder på det vis de önskar. 

 

Trots att Internet och digitala utlämningsformer ökar interaktionen och skapar en 

dialog med konsumenten (Ozuem, Howell & Lancaster 2008) upplevs ett problem då 

konsumtionen på sociala medier främst är av passiv art (Hutton & Fosdick 2011). 

Kunderna riskerar att uppfatta interaktivt innehåll som kognitivt ansträngande, vilket 

kan ge en negativ effekt (Hutton & Fosdick 2011). Det kan ställas i opposition mot 

att Masip et al. (2015) som säger att människor till stor del har blivit mer interaktiva 

gällande läsandet av nyheter. Konsekvensen blir således svårigheten att förstå hur 

innehållet utformas på ett interaktivt sätt på sociala medier för att det ska passa 

konsumenten (Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre 2011). Den 

konsekvensen gäller även problematiken i hur företaget effektivt hanterar 
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konsumentens olika preferenser gällande passivitet och interaktion (Hutton & 

Fosdick 2011). 

 

Turcotte, York, Irving, Scholl & Pingree (2015) belyser ett problem i att nyheter 

uppfattas idag som allt mindre trovärdiga. Enligt författarna är en konsekvens av 

detta en ökad svårighet för företag att behålla en stadig kundgrupp (Turcotte et al. 

2015). Trovärdigheten påverkas enligt författarna av flertalet faktorer. En av dessa 

faktorer är utlämningsform som till viss del kan påverka hur nyheten uppfattas. 

Turcotte et al. (2015) nämner att nyheter som delas på sociala medier, såsom 

Facebook ofta ses som mer trovärdiga. Det står i kontrast till vad Qayyum et al. 

(2010) menar, då de lyfter fram att ungdomar anser att innehåll delas baserat på allt 

för liten del av texten. Därmed upplever de att trovärdigheten sjunker. Således finns 

en problematik i att förstå hur trovärdigheten påverkar konsumtion av nyheter och 

hur utlämningsform påverkar detta. 

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån ovan förda diskussion anser vi att konsumtionsmönster och individuella 

preferenser vid konsumtion av digitala nyheter inte är studerat i tillräcklig 

utsträckning. Vi anser även att det saknas tillräcklig forskning om hur ålder och de 

preferenser som konsumenter uppvisar påverkar olika aspekter av digital 

nyhetskonsumtion. Problemdiskussionen påvisar även vikten av vidare undersökning 

av individers närvaro och inställning till olika utlämningsformer. 

 

Utifrån det har vi identifierat följande frågeställningar: 

 

Hur påverkas konsumtionen av digitala nyheter av individers preferenser och ålder? 

 

Hur påverkas inställningen till digitala nyheter på olika utlämningsformer av 

individers preferenser och ålder? 

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att beskriva konsumtionen av digitala nyheter i olika åldersgrupper 

och analysera deras individuella preferenser gällande detta. Vidare är syftet att 

analysera de faktorer som påverkar konsumtionen av digitala nyheter. Ett delsyfte är 
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även att beskriva och  analysera olika åldersgruppers preferenser gällande olika 

utlämningsformer för digitala nyheter. Slutligen ämnar vi tillhandahålla 

rekommendationer till digitala nyhetsbyråer som de kan använda sig av för att 

tillmötesgå individers preferenser vid konsumtion av digitala nyheter. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till konsumenter av digitala nyheter i åldrarna 18-45 år inom 

Kalmar län. Vidare studerar vi främst deras digitala nyhetsbeteende. En avgränsning 

har även gjorts till digitala nyheter på hemsidor på datorer, mobila hemsidor, och 

mobila applikationer. Vidare studerar vi de sociala medierna Instagram, Facebook, 

Twitter och Snapchat. 

 

1.6 Förklaringar 

 Traditionella medier syftar i uppsatsen på medier såsom TV och radio och 

tryckta papperstidningar. 

 

 Digitala enheter inkluderar enheter som kan användas för att ta del av nyheter 

digitalt, såsom smartmobiler, surfplattor och datorer. 

 

 Utlämningsform används för plattformar som digitala nyheter kan publiceras på 

såsom sociala medier, mobila nyhetsapplikationer och hemsidor.  
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2 Metod 
I kapitlet nedan redogörs utförligt för de tillvägagångssätt som använts vid studiens 

utförande. Både insamling av empirisk data och litteraturstudien behandlas. Genom 

att ge en ingående blick i studien ger vi möjlighet att följa arbetsprocessens gång. 

Vidare sker en argumentation och klargörelse av de resonemang som förts gällande 

de val som gjorts. 

 

2.1 Forskningsstrategi 

Kvalitativ forskning strävar efter att göra en djupare undersökning. Fokus ligger vid 

denna typ av undersökning på ord och dess olika betydelser och tolkningar (Bryman 

& Bell 2013). Patel & Davidson (2011) bekräftar det och menar att vid kvalitativ 

forskning fokuserar forskaren på att undersöka texter i olika form. Empiriskt 

insamlat material översätts till texter och behandlas sedan. Bryman & Bell (2013) 

menar vidare att som individer tolkar vi ord olika och det är därmed relevant att 

förstå hur dessa tolkningar relaterar till relevanta sammanhang. Det visas genom att 

kvalitativ forskning drivs av traditioner såsom naturalism och emotionalism. Dessa 

står för att förstå den sociala verkligenheten som den verkligen är, och att förstå att 

upplevelser är subjektiva och baseras på individens egen uppfattning av situationen 

(Bryman & Bell 2013; Patel & Davidson (2011). 

 

Patel & Davidson (2011) nämner även att till skillnad från vid kvantitativ forskning 

tillåter den kvalitativa forskningsstrategin ett pågående analysarbete under 

datainsamlingens gång. Det innebär exempelvis att efter en idé framkommit under 

datainsamling kan forskaren se närmare på resultatet och utifrån det få tankar om hur 

denne ska gå vidare.  

 

Vi valde att genomföra studien med en kvalitativ forskningsstrategi för att på djupet 

studera konsumtionen av digitala nyheter. Empiriskt strävade vi efter att förstå 

individers subjektiva upplevelse av det studerade fenomenet. Baserat på det var 

kvalitativa forskningsstrategier mest adekvata. Som nämnt ligger fokus vid kvalitativ 

forskning främst vid insamlandet av data i form av ord och text snarare än siffror. 

Därmed genomfördes kvalitativa, semistrukturerade intervjuer och fokusgrupper för 

att ge en djupare inblick i individers konsumtionsmönster och preferenser.  
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En kvalitativ forskningsstrategi valdes även för att kunna kontinuerligt jobba med 

analysarbetet under datainsamlingens gång. Vi uppfattade detta som positivt då det 

erbjöd möjligheten att analysera intervjuerna kontinuerligt då de samlats in för att på 

så sätt möjliggöra att intervjuguiden till fokusgrupperna kunde baseras på teorin och 

resultatet från intervjuerna, för att vidare belysa saker som framkommit empiriskt. 

 

2.2 Forskningsansats  

Andersen (2012) benämner induktion som en forskningsansats där forskaren går på 

en väg av upptäckter. Vidare menar författaren att utgångspunkten tas i empirin för 

att sedan skapa en uppfattning och kunskap om teorin. Grønmo (2006) uppger att en 

induktiv ansats syftar till att tolka existerande teori eller göra ett teoretiskt bidrag. 

Bryman & Bell (2013) menar att vid en induktiv ansats tar forskaren sin 

utgångspunkt i ett praktiskt problem. Empiri samlas in och med utgångspunkt i det 

skapas ett resultat efter en analys av empirin jämfört med befintlig teori (Bryman & 

Bell 2013).  

 

Den studie som vi genomfört är av induktiv art. Frågeställningarna är uppställd 

utifrån den empiriska verkligheten och utgår från ett praktiskt problem i samarbete 

med den uppdragsgivare vi har. Det indikerar att studien är av induktiv art. Vidare 

har en teoretisk litteraturstudie genomförts och ligger till grund för insamlingen av 

det empiriska materialet. Den intervjuguide som utformats har tagit stöd i den 

befintliga teorin för att säkerställa att en tolkning och analys av den är möjlig. 

Samtidigt som datainsamlingen har pågått har litteraturstudien justerats i viss mån 

vilket tyder på ett något iterativt arbetssätt, vilket Bryman & Bell (2013) beskriver 

som att forskaren går fram och tillbaka mellan data och teori.  

 

2.3 Förförståelse 

De studier vi har genomfört på Civilekonomprogrammet har lagt en grund för ett 

stort intresse för marknadsföring. Flertalet kurser inom marknadsföringsområdet har 

studerats under utbildningen. Specifikt har kurser såsom consumer behaviour & 

consumer culture, marknadsföring i mobila enheter och marknadskommunikation 

bidragit till förståelse för studiens ämne.  
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Vi som genomfört studien har ett intresse för digital marknadsföring och att bemöta 

konsumenter på olika plattformar, såsom på hemsidor och sociala medier. Vidare 

finns även ett intresse för att förstå konsumenters beteende på olika plattformar. I och 

med det kontaktades företaget LindMarkmedia AB baserat på att de jobbar med just 

digitala medier och marknadsföring. De föreslog kontakt med deras dotterbolag 

24Journalistik AB. 

 

I samförstånd med uppdragsgivaren utformades ett syfte på undersökningen. De 

önskade en bättre förståelse för hur läsare konsumerar nyheter. De nämnde att det var 

intressant och viktigt för dem att veta vilka utlämningsformer kunder föredrar. 

Vidare diskuterade de vikten av att förstå åldersgrupper och hur framtida läsare, de 

yngre åldersgrupperna, vill konsumera nyheter. 

 

Då studien även har ett akademiskt syfte tog vi utgångspunkt i det uppdrag vi fått och 

utformade en teoretisk litteraturstudie. Genom litteraturstudien skapade vi oss en 

förståelse för individers preferenser och konsumtion av digitala nyheter. Vidare 

återfanns faktorer som kan påverka hur människor läser sina nyheter. Inställningen 

till olika utlämningsformer undersöktes vidare. 

 

2.4 Forskningsdesign 

Fallstudie är enligt Bryman & Bell (2013) en forskningsdesign vilken fokuserar på 

ett specifikt fall. Studien går på djupet och undersöker det enskilda fallet ingående. 

Ofta består fallet av en specifik organisation, plats eller företeelse. Fallstudier är ofta 

förknippade med en kvalitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell 2013). En 

kvalitativ fallstudie används för att hitta bakomliggande mönster och skapa förståelse 

för dessa. Frågorna “hur?”, “varför?” och “vad?” är lämpliga att undersöka med en 

fallstudie då den söker en djup förståelse för fallet (Christensen, Engdahl, Grääs & 

Haglund 2010). Fallet styr även vilken data som är nödvändig att samla in. Ofta 

krävs både sekundärdata och primärdata för att få en djup inblick i fallet (Christensen 

et al. 2010). 

 

Bryman & Bell (2013) menar att en typ av fall är det informationsrika eller också 

kallat avslöjande fallet. Då studeras en företeelse där det finns begränsad tidigare 

forskning. Vidare säger Yin (2014) att fallstudie som forskningsdesign är relevant då 
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ett socialt fenomen ämnas studeras. Vidare menar författaren att triangulering, 

användandet av flera metoder för datainsamling, ofta används vid fallstudier, och att 

i fallstudien tas stöd i tidigare teorier vid datainsamling och genomförande av analys.  

 

Vi har genomfört en fallstudie då studien fokuserar på fenomenet konsumtion av 

digitala nyheter. Studien genomfördes med forskningsfrågor som inleds med “hur?” 

vilket stämmer väl då Christensen et al. (2010) och Yin (2014) menar att den typen 

av frågor gärna besvaras med en fallstudie. Vidare strävade vi efter att skapa en 

förståelse för individers preferenser och konsumtionsmönster, då strävan var att 

behandla dessa aspekter på djupet var fallstudie en passande forskningsdesign. 

Vidare har vi i linje med vad Yin (2014) säger använt oss av tidigare teori för att 

genomföra en litteraturstudie som varit behjälplig vid datainsamling. Nämnd 

litteraturstudie har legat till grund för den analys som genomförts.  

 

Då fallstudie användes i kombination med en kvalitativ forskningsstrategi skedde 

den empiriska datainsamlingen i form av intervjuer och fokusgrupper. Då båda dessa 

metoder har använts för datainsamling i kombination med insamling av sekundärdata 

har metodtriangulering genomförts i vår studie för att skapa ett bättre underlag för 

den analys och de slutsatser som framkommer i studien.  

 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Primär och sekundärdata 

Primärdata är data som samlats in själv av forskaren med hjälp av olika 

datainsamlingsmetoder. Exempel på olika typer av datainsamling är intervjuer, 

fokusgrupper, enkäter eller observationer (Bryman & Bell 2013). Christensen et al. 

(2010) menar att primärdata är mer aktuellt än sekundärdata då den samlas in i direkt 

anslutning till studien. En annan fördel är att den är specifikt anpassad till studiens 

syfte och därmed erbjuder den specifika information som krävs för genomförandet av 

studien. Forskaren själv har även lättare att bedöma hur tillförlitlig informationen är 

då denne personligen varit en del av den insamling som skett. En svårighet kan dock 

vara att insamlingen i sig kräver att insamlaren är kompetent (Christensen et al. 

2010). 
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Vi har i den genomförda empiriska studien samlat in primärdata i form av intervjuer 

och fokusgrupper. Resultatredovisningen baserades helt på den data, vilket kan sägas 

vara fördelaktigt då primärdata är skräddarsydd för den specifika genomförda 

studien. Vidare närvarade vi båda under insamlingen av primärdata för att på ett 

adekvat sätt kunna bedöma datans tillförlitlighet. Datainsamlingen pågick fram till 

den punkten att ingen ny relevant data kom fram, vilket enligt Bryman & Bell (2013) 

innebär att teoretisk mättnad har uppnåtts.  

 

Sekundärdata är information som samlats in tidigare och som sedan används vid 

genomförandet av studien. Det kan vara information insamlad av andra forskare 

såväl som av företag eller institutioner. Många av dessa arbetar med insamlande av 

data och har därmed en hög kompetens gällande datainsamling. Det sparar pengar 

och tid att använda sig av den typen av data. Det är även troligt att den typen av 

insamling har skett med hjälp av ett stort urval vilket kan anses öka 

representativiteten. Dock finns nackdelar i att forskaren själv inte är bekant med 

materialet. Datamängden tenderar även att vara stor och det krävs kompetens för att 

välja ut relevanta data. Vidare är det svårt att kontrollera kvaliteten på insamlad data 

(Bryman & Bell 2013).  

 

Sekundärdata har använts inom den teoretiska litteraturstudien. Vi har använt oss av 

ett stort antal vetenskapliga artiklar för att hitta underlag för den analys som 

genomförts. Statistik och hemsidor har även använts för att skapa underlag för 

dagens konsumtionsmönster av digitala nyheter.  

 

2.5.2 Empirisk Studie 

Undersökningssyfte 

Andersen (2012) uppger att induktiva arbetssätt ofta hänger ihop med att 

undersökningens syfte är av explorativ art. Christensen, et al. (2010) menar att ett 

explorativt syfte ofta används då forskaren eftersträvar att skapa en övergripande bild 

av exempelvis en marknad eller av kundbehov. Vidare kan den typen av syfte 

användas till att skapa en förståelse och avgränsa problemområden som bör 

undersökas vidare, även om undersökningen ofta kan ge tillräckligt bra resultat för 

att vidare studier inte behöver genomföras. Studien som genomförts kan sägas vara 

av explorativ art då vi eftersträvar att ge en övergripande bild av konsumtionen av 
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digitala nyheter och inställningen till olika utlämningsformer. Vi har dock även 

genomfört en djupare analys av de faktorer som påverkar konsumtionen med en 

djupgående fallstudie. Vidare har vi ringat in områden som kräver framtida forskning 

för att förtydliga de resultat som framkommit. 

 

Intervjuer 

Intervjuer är enligt Christensen et al. (2010) en bra metod då forskaren strävar efter 

att hitta bakomliggande mönster. Vid genomförandet av en intervju har intervjuaren 

möjligheten att skapa förtroende mellan respondenten och intervjuaren och därmed 

öka möjligheten att intervjun ger den information som eftersöks. Intervjuer har 

generellt sett en högre svarsfrekvens och är ofta mer tidseffektiva än enkäter. Dock 

upplevs svårigheter med intervjuer då höga krav ställs på personen som genomför 

intervjun. Det finns en risk att intervjuaren påverkar respondenten på olika sätt, både 

verbalt genom exempelvis tonfall, eller genom icke verbala signaler såsom 

kroppsspråk, vilket benämns intervjuareffekt (Christensen et al. 2010).  

 

De intervjuer som genomförts har varit av semistrukturerad karaktär. Intervjuguiden 

består i det fallet av specificerade teman vilket ger forskaren en större frihet. 

Ordningen på frågorna kan förändras under intervjuns gång, även om intervjuguidens 

ordning till stor del följs. Vikten bör ligga vid hur respondenten uppfattar och förstår 

de frågor som ställs (Bryman & Bell 2013). Under en semistrukturerad intervju 

används öppna frågor, vilket ger respondenten frihet att svara med helt egna ord. Det 

ger även möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor för att på så sätt skapa en 

djupare förståelse (Christensen et al. 2010). Patel & Davidson (2011) menar även att 

en fördel med en kvalitativ forskningsstrategi är att forskaren ges möjligheten att 

revidera intervjuguiden under datainsamlingens gång om denne ser behov av 

exempelvis omformulering av frågorna. 

 

Intervjun kan med fördel spelas in då det ger forskaren möjlighet att spela upp den 

flertalet gånger. Det erbjuder därmed mer exakt information i efterhand. Intervjuaren 

kan då koncentrera sig helt på intervjun då behovet för anteckningar inte är lika stort 

när intervjun spelas in. Det finns dock svårigheter med att spela in intervjuerna då det 

kan påverka respondenten på ett negativ sätt (Christensen et al. 2010).  
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De intervjuer som genomförts under studiens gång har varit av semistrukturerad 

karaktär. Denna typ av intervju erbjöd en större frihet och möjligheten att ställa 

följdfrågor, vilket underlättade sökandet efter djupare samband. Den intervjuguide 

som presenteras i Bilaga A är utformad på ett relativt detaljerat sätt. Den har dock 

endast fungerat som en ram vid de genomförda intervjuerna där ordningen och 

formuleringen av frågorna har varit flexibla och anpassats efter situationen. Efter att 

en intervju genomförts i varje åldersgrupp reviderades intervjuguiden något för att få 

tillgång till mer uttömmande svar och på så sätt skapa ett bättre underlag för 

analysarbetet.  

 

Den tidpunkt som intervjuerna skedde bestämdes i samförstånd med respondenterna 

för att dessa tider skulle passa så bra som möjligt. Vidare hölls intervjuerna på 

universitetsbiblioteket i Kalmar i ett enskilt grupprum för att undvika så många 

störningsmoment som möjligt. Respondenterna erbjöds fika och det fördes inledande 

konversationer för att skapa ett förtroende för intervjuarna. Intervjuerna började med 

generella frågor kring respondentens ålder och vanor vid konsumtion av nyheter, för 

att på så sätt skapa ett sammanhang innan de djupare frågorna ställdes. När bredare 

frågor ställs innan frågor som kan uppfattas som känsligare behandlas kan 

respondenten enligt Christensen et al. (2010) uppleva ett större förtroende för 

intervjuaren. Då dessa frågor ställts gick intervjuaren i enlighet med intervjuguiden 

in på frågor som kunde uppfattas som mer djupgående, exempelvis gällande den typ 

av innehåll som konsumenten tenderar att konsumera och nyheters trovärdighet.  

 

Intervjuerna var panelintervjuer enligt Christensen et al. (2010) då vi var två 

intervjuare. Under intervjuernas gång fungerade en av oss som intervjuare och den 

andra var huvudansvarig för att göra anteckningar. Det finns enligt Christensen et al. 

(2010) fördelar med det då den som fungerar som intervjuare i större mån kan följa 

med i respondentens svar och ställa bättre följdfrågor. Vidare sågs en fördel i att den 

som främst fokuserade på att anteckna hade möjlighet att iaktta respondenten i större 

utsträckning och på så sätt lägga märke till eventuella reaktioner som inte senare 

framgick vid transkribering. Samtliga respondenter tillfrågades och gav sitt samtycke 

att intervjuerna fick spelas in. Validiteten ökar genom att det var möjligt att gå 

tillbaka och lyssna på intervjuerna i efterhand. Samtliga intervjuer har även 

transkriberats för att noggrant kunna gå igenom det empiriska materialet. 
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Fokusgrupper 

När en fokusgrupp genomförs samlas ett antal personer för att diskutera ett problem 

på ett djupare, mer ingående plan. Detta medför att forskaren kan få tillgång till 

djupare bakgrundsinformation. För att en friare diskussion ska kunna genomföras är 

intervjuguiden oftast utformad på ett ostrukturerat eller semistrukturerat sätt. Det 

finns fördelar med att genomföra en fokusgrupp då diskussionen ofta blir djupare och 

nya synvinklar som inte framkommit vid en personlig intervju kan framstå. 

Fokusgrupper används med fördel då målet är komma fram med nya idéer för redan 

existerande fenomen eller produkter (Christensen et al. 2010). Bryman & Bell (2013) 

stödjer det då de menar att en fokusgrupp ofta är bra för att besvara “varför?” 

människor tycker som de gör. 

 

Vi valde att komplettera de intervjuer som genomförts med tre fokusgrupper som 

bestod av fem individer i vardera. Detta val gjordes då vi ville diskutera fenomenet 

konsumtion av digitala nyheter på ett djupare plan än vad personintervjuerna tillät. 

Genom att fokusgrupperna genomfördes gavs det även utrymme att få fram nya 

tankar och idéer kring konsumtion av digitala nyheter. Dataanalysen av intervjuerna 

avslutades innan fokusgrupperna hölls. Det erbjöd möjligheten att basera 

intervjuguiden till fokusgruppen på både den insamlade teorin och empirin, vilket 

ligger i linje med vad Christensen et al. (2010) och Patel & Davidson (2011) säger 

om att analysen ofta sker parallellt med datainsamling. Vidare är intervjuguiden till 

fokusgruppen upplagd på ett semistrukturerat sätt och presenteras i Bilaga B. 

 

Två av fokusgrupperna genomfördes hemma hos en av moderatorerna för att skapa 

en mer avslappnad känsla och atmosfär. Christensen et al. (2010) argumenterar för 

att det kan vara en fördel att genomföra fokusgrupperna i exempelvis ett vardagsrum 

för att den avslappnade atmosfären kan gynna en djupare diskussion. Det i sin tur ger 

ett mer uttömmande resultat och ger på så sätt en större möjlighet att identifiera 

bakomliggande mönster. Den fokusgrupp som hölls med den äldsta årsgruppen, de 

mellan 36 och 45 år hölls i en föreningslokal i Oskarshamn. Lokalen valdes baserat 

på att deltagarna i fokusgruppen var invånare i Oskarshamn och att den var 

lättillgänglig för samtliga deltagare. Vidare var rummet möblerat som ett vardagsrum 

och ansågs därmed gynna en avslappnad atmosfär.  

 



  
 

16 

Då fokusgrupperna genomfördes fungerade en av oss som moderator samtidigt som 

den andra fokuserade på att ta djupgående anteckningar och att avläsa 

gruppdynamiken. Inledningsvis bjöds respondenterna på fika och alla deltagarna fick 

presentera sig för att skapa en öppenhet i gruppen. I och med det lades grunden för 

att alla respondenter skulle våga uttrycka sig. Christensen et al. (2010) menar att 

moderatorn har en viktig roll genom att skapa en trygg stämning där alla känner att 

de vågar och kan komma till tals. Vidare bör moderatorn vara uppmärksam på att alla 

delar sina åsikter och på så sätt lyfta fram individer som tenderar att vara tystare. För 

att leda diskussionen på ett effektivt sätt är det viktigt att låta diskussionen sväva ut 

för att tillåta att nya aspekter av ämnet kommer fram, men moderatorn bör leda 

tillbaka diskussionen till det relevanta ämnet om diskussionen tappar fokus 

(Christensen et al. 2010). Den som modererade fokusgruppen jobbade aktivt med att 

lyfta fram samtliga röster för att på så sätt belysa de olika åsikter som fanns kring 

ämnet, vilket har gett ett ingående underlag för analysarbetet. Moderatorn lät även 

respondenterna resonera relativt fritt kring de frågor som ställdes gällande 

respondenternas konsumtion av digitala nyheter för att på så sätt identifiera 

individuella preferenser och olika konsumtionsmönster. 

 

Fokusgruppen spelades in för att ge möjlighet att gå tillbaka och lyssna igenom 

materialet vid senare tillfälle. Christensen et al. (2010) nämner att när det finns två 

moderatorer och en av dem helt ägnar sig åt att anteckna räcker det ofta med att gå 

tillbaka och lyssna igenom materialet. Då en person helt fokuserat på att anteckna 

bedömdes det att anteckningarna med ljudfilen som komplement var tillräckliga och 

därmed transkriberades fokusgrupperna inte. Istället gjordes en kvalitativ dataanalys 

på de anteckningar som tagits med den inspelade ljudfilen som komplement. 

 

2.5.3 Litteraturstudie 

Bryman & Bell (2013) menar att ett kapitel vilket behandlar litteraturstudie är av vikt 

då det tydliggör och behandlar de viktigaste teoretiska aspekterna. Författaren bör 

visa läsaren att ämnet är av vikt att studera, exempelvis för att tidigare forskning på 

ämnet saknas eller inte är tillräcklig. Vidare menar Bryman & Bell (2013) att 

författarna bör ha ett kritiskt synsätt till den insamlade litteraturen i litteraturstudien. 

 

Den litteraturstudie som genomförts har tagit sin grund i det uppdrag som vi fått av 

uppdragsgivaren 24Journalistik AB. Då syftet färdigställts i samband med företaget 
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började vi leta efter relevant litteratur. Vi läste artiklar vilka diskuterade 

konsumtionsmönster vid konsumtion av nyheter, främst med fokus på digitala 

nyheter. En jämförelse gjordes dock med tryckta nyheter. Vidare undersöktes de 

olika utlämningsformer som vi valt att studera. Trender kring hur dessa utvecklas och 

hur nyheter utvecklas på dem undersöktes. Utifrån teorin plockades även möjliga 

påverkansfaktorer på konsumtionen av digitala nyheter ut.  

 

Den litteraturstudie som genomförts är till största del baserad på vetenskapliga 

artiklar. Målsättningen har varit att använda endast granskade artiklar och därmed är 

majoriteten av de artiklar som använts av den arten. Vidare har ett fåtal litterära 

källor använts i form av tidigare kurslitteratur. Dessa har använts för att ge en 

grundläggande förståelse för exempelvis konsumentbeteende och 

konsumtionsmönster. Artiklar från tidningar har vid ett fåtal tillfällen använts. Vi har 

beslutat att använda dessa då vi inte funnit någon vetenskaplig information om det 

ämnet, exempelvis gällande Snapchat som utlämningsform för digitala nyheter. Även 

om datainsamlingen är fokuserad på Sverige är den teoretiska litteraturstudien byggd 

på internationella och svenska källor. Det beslutet togs då det inte finns tillräcklig 

forskning kring svensk konsumtion av nyheter. Baserat på detta finns ett glapp i den 

nuvarande teorin. Vid användandet av källorna för vår uppsats har vi övervägt 

trovärdigheten noga för att skapa validitet i den utformade litteraturstudien. Något 

som stärker den teori vi använt oss av är att vi har funnit vid flertalet tillfällen olika 

källor som stödjer varandra. 

 

De vetenskapliga artiklar som vi använt oss av i litteraturstudien hämtades främst via 

One Search, vilket är den databas som Linnéuniversitetet ger åtkomst till. Vi har 

även använt oss av databasen Google Scholar vid enstaka tillfällen. 

 

2.6 Urval 

2.6.1 Intervjuer 

Icke-sannolikhetsurval är ett paraplybegrepp som Bryman & Bell (2013) använder 

för att beskriva urvalsstrategier som inte görs utifrån sannolikhetsprinciper. Detta 

innebär att samtliga enheter i en population inte har samma chans att komma med i 

urvalet (Christensen et al. 2010). Bekvämlighetsurval är en typ av icke-

sannolikhetsurval där graden av tillgänglighet ofta bestämmer vilka som ska ingå i 
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urvalet (Christensen et al. 2010). Urvalet kan exempelvis bestå av personer som för 

tillfället finns i forskarens närhet (Bryman & Bell 2013). Bekvämlighetsurval är 

vanligt förekommande inom kvalitativa studier där syftet är att studera ett fenomen 

på djupet. Frågor kring representativitet blir därför inte lika viktiga som i en 

kvantitativ studie (Bryman & Bell 2013). Bekvämlighetsurval används även ibland 

som en följd av att olika restriktioner ställts upp. Forskaren har då möjligheten att 

välja respondenter som uppfyller de krav som är relevanta för studiens syfte. Bryman 

& Bell (2013) berättar även att denna urvalsteknik kan användas för att göra 

kopplingar mellan nuvarande studie och existerande resultat från tidigare studier. 

 

Denna undersökning har genomförts med ett icke-sannolikhetsurval, mer specifikt ett 

bekvämlighetsurval. Respondenterna valdes ut med hänsyn till deras ålder, 

bostadsort, nyhetsvanor och tillgänglighet. Syftet i vår studie var att studera 

fenomenet konsumtion av digitala nyheter på djupet och därför ansåg vi att 

fullständig representativitet inte var lika viktig som om vi hade genomfört en 

kvantitativ studie. Vi ansåg det istället viktigare att individerna var relevanta för de 

aktuella frågeställningarna. Denna urvalsteknik hjälpte oss också säkerställa att 

respondenterna var av en viss ålder, bor i Kalmar län och konsumerar nyheter via 

digitala utlämningsformer.  

 

I vår studie om konsumtion av digitala nyheter ville vi att egenskapen ålder skulle 

känneteckna vårt urval. Vi använde oss därför av detta som stratifieringskriterie för 

att dela upp vårt urval i tre åldersgrupper bestående av 18-25 år, 26-35 år, och 36-45 

år. Valet av åldersintervall och avgränsningar gjordes med hjälp av tidigare studier 

och teori som vi tagit del av, samt uppdragsgivarens intresse. Enligt Findahl & 

Davidsson (2015) är de mest aktiva användarna av Internet mellan åldrarna 12 till 45 

år. Det användes som utgångpunkt vid stratifieringen givet vårt ämnes digitala natur. 

Vi ansåg att det var högst relevant att studera de mest aktiva internetanvändarna och 

därför drogs den övre åldersgränsen vid 45 år. Breese-Vitelli & Borkovich (2013) 

förklarar att läsarbeteenden och preferenser kan ha långsiktiga implikationer för 

nyhetsbyråer. Författarna menar att en förståelse för dessa kan hjälpa nyhetsbyråer 

att möta framtida generationers digitala nyhetsbehov. Detta anser vi tyda på att 

studerandet av yngre generationers konsumtionsmönster och preferenser har en ökad 

betydelse. Vid diskussion med vår uppdragsgivares VD Jeanette Lindström visade 

hon även ett intresse kring hur morgondagens läsare vill konsumera sina nyheter. Det 
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bidrog till ett ytterligare fokus på yngre generationer och att den övre åldersgränsen 

drogs vid 45 år. Den nedre åldersgränsen drogs vid 18 år då vi ansåg att det hade 

kunnat uppstå svårigheter med att få uttömmande svar från yngre individer. Tiden för 

studiens genomförande var även en faktor som påverkade valet av mängden 

åldersgrupper. 

 

Även om vikten låg på ålder tog vi hänsyn till kön då respondenterna valdes ut. Vi 

strävade efter att respondenternas kön skulle vara relativt lika fördelade. Vid val av 

respondenter togs hänsyn till kön och spridning av ålder i syfte att ge de empiriska 

resultaten en ökad bredd och för att främja olika synvinklar. Vi genomförde 

ursprungligen tre personliga intervjuer för respektive åldersgrupp. Dessa initiala 

intervjuer kompletterades med ytterligare intervjuer om nya infallsvinklar 

presenterades eller om de empiriska resultaten inte varit tillräckligt uttömmande. Det 

skedde dock enbart i den yngsta åldersgruppen där respondenterna var mellan 18 och 

25 år. Detta fortsattes tills vi ansåg vi nått teoretisk mättnad (Bryman & Bell 2013) 

där ingen ny eller relevant data framkom. 

 

Nedan följer en respondentbeskrivning där kön och ålder redogörs för. 

Respondenterna är anonyma och därmed har gavs de fiktiva namn. 
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Namn Kön Ålder 

Åldersgrupp 18-25 år 
  

Ester Kvinna  20 år 

Jonna Kvinna 21 år 

Joakim Man 23 år 

Olle Man 24 år 

Åldersgrupp 26-35 år 
  

Petra Kvinna 26 år 

Sara Kvinna 27 år 

Christoffer Man 35 år 

Åldersgrupp 36-45 år 
  

Tomas Man 37 år 

Cecilia Kvinna 41 år 

Alvin Man 42 år 

Tabell 2.1 Respondentbeskrivning intervjuer  

 

2.6.2 Fokusgrupper 

Grønmo (2006) rekommenderar att storleken på en fokusgrupp ligger mellan fem och 

tio medlemmar. Christensen et al. (2010) menar att om det är för få medlemmar i en 

grupp riskerar moderatorn att alla inte vill uttala sig. De menar även att det finns 

risker med att ha en för stor fokusgrupp då alla människor inte kommer till tals i den 

situationen. Vidare hävdar författarna att det är viktigt att ta hänsyn till demografi 

och sociala aspekter då urvalet görs, för att alla ska vara bekväma. Det i sin tur 

skapar en bra dynamik, vilket främjar att alla åsikter kommer fram. Bryman & Bell 

(2013) diskuterar även hur individer till en fokusgrupp väljs ut på ett bra sätt. De 

menar att alla individer som finner temat som behandlas som relevant, är lämpliga 

deltagare i en fokusgrupp. 
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Resonemanget som fördes ovan angående det urval som användes till intervjuerna är 

även applicerbart för urvalet till fokusgrupperna. Fokusgrupperna delades in i 

åldersgrupperna 18-25 år, 26-35 år och 36-45 år precis som vid intervjuerna. Det 

hölls tre fokusgrupper, en i respektive åldersgrupp och fem personer deltog i varje 

fokusgrupp. I och med att ålder togs i beaktning skapades relativt homogena grupper 

åldersmässigt vilket kan ha påverkat dynamiken i gruppen positivt genom att skapa 

en trygg känsla (Christensen et al. 2010). Vidare togs viss beaktning till de sociala 

situationer respondenterna befinner sig i genom att deras livssituation liknade 

varandras. Främst låg dock fokus på att de individer som deltog hade kunskap om 

ämnet, och tar del av digitala nyheter i deras dagliga liv. 

 

Nedan redogörs för de respondenter som ingick i fokusgrupperna. De namn som de 

tilldelats är fiktiva. 
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Namn Kön Ålder 

Åldersgrupp 18-25 år 
  

Ellinor Kvinna 22 år 

Hermina Kvinna 24 år 

Jonas Man 24 år 

Lukas Man 25 år 

Anna Kvinna 25 år 

Åldersgrupp 26-35 år 
  

Sandra Kvinna 26 år 

Astrid Kvinna 26 år 

Anton Man 27 år 

Fredrik Man 27 år 

Arvid Man 32 år 

Åldersgrupp 36-45 år 
  

Annelie Kvinna 36 år 

Clara Kvinna 40 år 

Jesper Man 40 år 

Hugo Man 42 år 

Pontus Man 45 år 

Tabell 2.2 Respondentbeskrivning fokusgrupper  

 

2.7 Operationalisering 

En operationalisering görs med fördel då en teoretisk litteraturstudie ska översättas 

till en enkät eller intervjuguide (Patel & Davidson 2011). Begreppen återfinns i den 
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teoretiska litteraturstudien. Dessa begrepp undersöks sedan med hjälp av teman eller 

indikatorer. Dessa teman ligger till grund för den intervjuguide som utformas. 

Forskaren tar ställning till om ett begrepp delas in i flera olika teman och om flertalet 

frågor bör ställas per begrepp (Bryman & Bell 2013). 

 

En operationalisering genomfördes där begrepp som härrör från den teoretiska 

litteraturstudien togs fram och vidare delades dessa in i teman. Begreppet 

konsumtionsmönster avsåg undersöka hur konsumtionen av digitala nyheter ser ut i 

olika åldrar. Begreppet påverkansfaktorer operationaliserades även då vi ville 

undersöka hur konsumtionen av digitala nyheter påverkas av nedan nämnda teman. 

Slutligen operationaliserades begreppet utlämningsform. Frågorna relaterade till de 

tre utlämningsformerna som har undersökts avser undersöka användandet av dessa 

och inställningen till dem. Fråga 1 i intervjuguiden, vilken återfinns i bilaga A är en 

bakgrundsfråga varav den inte har operationaliserats och förts in i tabellen nedan. 

 

Begrepp Teman Frågor 

Konsumtionsmönster Aktivitetsnivå 

Enhet för konsumtion 

Innehåll 

Innehållsformat 

2-3f, 4, 6 

8a-c 

9, 10a-10d  

14 - 15 

Påverkansfaktorer Intresse 

Internetanvändande 

Teknologiska vanor 

Betalningsvillighet 

Trovärdighet 

Interaktivitet 

5, 7. 8d, 10e 

16-21 

Utlämningsform Sociala medier 

Hemsidor 

Mobila applikationer 

3.g. 

11-13 

Tabell 2.3 Operationalisering  
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2.8 Tolkning av empiriskt material 

Bryman & Bell (2013) menar att en kvalitativ forskningsstrategi ofta skapar en stor 

mängd material av data och att det därmed är krävande att ta sig igenom. De betonar 

vikten av att genomföra en grundlig analys av materialet. En svårighet är att det finns 

få entydiga regler för hur data bör analyseras.  

 

Christensen et al. (2010) nämner kvalitativ dataanalys som en lämplig metod. Det är 

en analysmetod vilken sägs vara processuell. Det innebär att analys och 

datainsamling till viss del sker samtidigt. Den effekten uppstår då undersökaren blir 

ett analysinstrument. Utifrån insamlad data tas nyckelord fram. Patel & Davidson 

(2011) menar att analysen kräver att data översätts till en text som redogör för det 

empiriska materialet. Under tiden som undersökaren läser materialet bör löpande 

anteckningar tas för att plocka ut det viktigaste och citat som sedan kan användas i en 

redogörelse för data. 

 

Christensen et al. (2010) föreslår kvalitativ dataanalys som ett led i att finna 

bakomliggande mönster i den data som samlats in. Rent praktiskt genomförs 

analysen genom att först göra en kodning av materialet. En reduktion görs där 

materialet bryts ner i teman eller kategorier, också kallat nyckelbegrepp. Nästa steg i 

analysen är struktur, där ett mönster skapas av nyckelbegreppen och hur dessa 

relaterar till varandra. Utifrån det kan undersökaren även avgöra om vidare data 

behöver samlas in (Christensen et al. 2010). 

 

Undersökningens mål är i detta fall att finna bakomliggande mönster i det empiriska 

material som samlats in. Det har gjorts genom att transkriberingarna från intervjuerna 

och anteckningarna från fokusgrupperna har gåtts igenom och reducerats med hjälp 

av färgkodning. Färgkodning har genomförts genom att en bestämd färg valts för 

varje huvudbegrepp. Vidare har materialet färgkodats genom att det innehåll som 

relaterat till varje huvudbegrepp har tilldelats huvudbegreppets färg. Med hjälp av 

det har bakomliggande mönster plockats fram. 

 

2.9 Metodkritik 

Den kvalitativa metod som använts har fördelar i form av att den är användbar vid 

undersökning av bakomliggande mönster, och därmed ger forskaren en djupare insikt 
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i fenomenet. Christensen et al. (2010) menar att kritik dock kan riktas mot en 

kvalitativ forskningsstrategi då den statistiska generaliserbarheten är låg, det går 

alltså inte att säga exempelvis hur vanligt förekommande ett fenomen är. Bryman & 

Bell (2013) uppger även att den kvalitativa metoden bygger på individers subjektiva 

uppfattning om fenomenet vilket minskar generaliserbarheten för andra individer. 

Vid användandet av kvalitativ forskningsdesign kan däremot analytisk 

generaliserbarhet diskuteras. Den typen av generaliserbarhet innebär att forskaren har 

den bästa helhetsbild av ett fenomen som finns i nuläget. Då vi fått samstämmiga 

svar från respondenterna och funnit stöd för stora delar av resultatet i existerande 

teori anser vi att en trovärdig bild av fenomenet presenteras och att analytisk 

generaliserbarhet uppnåtts.  

 

Forskningsdesignen har varit en fallstudie, vilken studerar ett specifikt fall eller en 

specifik företeelse vilket gör att den generellt sett uppvisar en låg generaliserbarhet 

till andra sammanhang (Bryman & Bell 2013). Den fallstudie som gjorts har studerat 

ett fenomen i en specifik kontext, vid ett visst tillfälle vilket innebär att 

generaliserbarheten till övriga sammanhang är låg vilket kan vilket kan anses vara 

problematiskt. Det är dock fördelaktigt att forskningsdesignen ger en djup och tydlig 

bild av det studerade fenomen. Baserat på det kan bakomliggande mönster plockas 

fram i hög utsträckning vilket vi ser som positivt.  

 

Ett bekvämlighetsurval har använts till intervjuerna och fokusgrupperna. Detta 

medför en ökad risk för ett snedvridet resultat då urvalet till stor del är baserat på 

tillgänglighet. Icke-sannolikhetsurval är dock vanligt förekommande i kvalitativa 

studier då det ibland anses viktigare att respondenterna har insikt och kunskap om ett 

fenomen än att uppnå statistisk representativitet (Bryman & Bell 2013; Christensen 

et al. 2010). Vidare menar Bryman & Bell (2013) att även om bekvämlighetsurval 

inte är statistiskt generaliserbart kan det användas som en grund för framtida 

forskning eller bekräftelse av redan erhållna resultat.  

 

Då en intervju genomförs har intervjuaren en personlig kontakt med respondenten 

vilket kan innebära en påverkan på respondentens svar. Det finns en risk att 

intervjuaren vinklar frågorna eller genom kroppsspråk påverkar respondentens svar. 

Detta är således en riskfaktor med den här typen av datainsamling (Christensen et al. 

2010). Dessa riskfaktorer har tagits hänsyn till i de intervjuer som har genomförts 
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genom att hålla en professionell attityd under intervjuerna för att minimera 

speglingen av intervjuarens egna värderingar. Vår bedömning är att intervjuerna 

genomförts på ett tillförlitligt och professionellt sätt. 

 

En problematik som kan ses med fokusgrupper är att de individer som ingår i 

gruppen kan påverkas av andra deltagande individer. Baserat på det kan det vara så 

att de inte vågar uttrycka åsikter som inte anses vara socialt acceptabla. Vidare 

kräver genomförandet av fokusgruppen att moderatorerna har stor kunskap 

(Christensen et al. 2010). Då dynamiken i gruppen upplevdes som avslappnad och 

trygg uppfattade vi att respondenterna i stor utsträckning vågat uttrycka de åsikter de 

hade. Vi har även vid tidigare tillfällen genomfört fokusgrupper vilket har skapat 

erfarenhet inom området. 

 

2.9.1 Källkritik 

Patel & Davidson (2011) betonar vikten av att vara källkritisk för att kunna förhålla 

sig till en källas äkthet. I den inledande fasen av källkritiken bör forskare ta ställning 

till när ett dokument skrivits och var dokumentet har skrivits. Vidare blir viktiga 

faktorer i vilket sammanhang dokumentet skrivits och vilket syfte dokumentet har. 

Thurén (2013) menar även att det är viktigt att ta ställning till om författaren till 

källan varit partiskt, också benämnt tendentiös. Han menar att det är relativt vanligt 

och berättar att ett sätt att säkerställa riktigheten är att se till vad andra källor inom 

samma ämne säger. Inom ramen för vår studie har vi sett till vad många olika källor 

säger för att finna en bred grund. Vidare har främst artiklar som är granskade av 

andra använts, för att minska partiskheten.  

 

Grønmo (2006) poängterar också vikten av att välja de källor som används noggrant. 

Författaren menar att det finns fyra viktiga aspekter att ta hänsyn till då källor 

bedöms. Dessa är tillgänglighet, relevans, autenticitet och trovärdighet. 

Tillgänglighet betonar vikten av att det finns tillräckliga källor för att besvara den 

problemformulering som ställts upp. Vidare berör relevans att de källor som finns 

tillgängliga behöver vara relevanta för den problemformulering som ställs upp. 

Autencitet är även det viktigt vid källkritik, detsamma gäller för trovärdighet. Vid val 

av respondenter har vi kunnat använda oss av en bred målgrupp då digitala nyheter 

läses frekvens av stora delar av målpopulationen därmed uppfylldes kraven på 

relevans och tillgänglighet. Då intervjuer och fokusgrupper genomfördes kunde vi 
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själva intyga medlemmarnas identitet och därmed autenticitet. Vidare bedömdes 

källorna vara trovärdiga då datainsamlingen genomfördes. 

 

2.10 Forskningskvalitet 

Reliabilitet är ett begrepp som avser bedöma pålitligheten och trovärdigheten av en 

mätning. Validiteten berör huruvida ett mått som valts ut för ett begrepp verkligen 

kan sägas mäta begreppet. Bryman & Bell (2013) menar vidare att begrepp såsom 

validitet och reliabilitet är svåra att undersöka vid en rent kvalitativ studie då de ofta 

är anpassade efter ett kvantitativt tillvägagångssätt (Bryman & Bell 2013). Därmed 

föreslår Bryman & Bell (2013) andra begrepp, tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

 

2.10.1 Validitet 

Intern validitet 

Christensen et al. (2010) och Bryman & Bell (2013) behandlar båda intern validitet. 

Då en kvalitativ forskningsstrategi används vid forskningen kan även begreppet 

tillförlitlighet användas enligt Bryman & Bell (2013). Inom denna princip bedöms 

trovärdigheten i det resultat som framkommit, och hur det överensstämmer med 

verkligheten. Författaren bör även se till hur denna trovärdighet uppfattas av andra. 

Bryman & Bell (2013) menar att tillförlitligheten kan stärkas genom 

respondentvalidering, där respondenterna får ta del av materialet och bekräfta att 

forskarens uppfattning stämmer med respondentens. En respondentvalidering har inte 

genomförts. Dock sammanfattades och upprepades respondenternas svar 

kontinuerligt under intervjuerna för att säkerställa att svaren uppfattats korrekt. Då vi 

funnit belägg för resultatet både teoretiskt och empiriskt upplever vi även att de 

överensstämmer med verkligheten.  

 

Extern validitet 

Christensen et al. (2010) och Bryman & Bell (2013) behandlar även begreppet extern 

validitet. Bryman & Bell (2013) menar att då en kvalitativ forskningsstrategi använts 

kan även begreppet överförbarhet användas. Vid en kvalitativ forskningsstrategi 

uppstår problem med den externa validiteten, då den främst undersöker människor 

och därmed bygger på interaktion mellan analytikern och respondenten. 

Undersökningen sker även ofta i ett specifikt sammanhang tidsmässigt. Dessa två 
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aspekter gör det omöjligt för någon annan än analytikern själv att genomföra studien 

med samma resultat. Vidare menar de att studien inte skulle ha samma resultat även 

om analytikern replikerade den, då tid och rum skulle skilja sig från tidigare studie. 

Detta togs i beaktning i den genomförda studien och ansågs vara relevant då 

kontexten av ålder och att utlämningsformer har en snabb förändringskurva i dagens 

samhälle. Då intervjuerna genomfördes hölls en professionell attityd för att på så sätt 

öka replikerbarheten och den externa validiteten. Som Bryman & Bell (2013) nämnt 

är det dock omöjligt att uppnå full replikerbarhet. 

 

2.10.2 Reliabilitet 

Vidare menar Bryman & Bell (2013) att reliabiliteten av en studie bör bedömas. 

Pålitlighet kan enligt författarna även användas då forskningen är av kvalitativ 

karaktär. För att styrka reliabiliteten i studien menar Bryman & Bell (2013) att en 

utförlig beskrivning av forskarens tillvägagångssätt bör skrivas. Sedan kan kollegor 

eller liknande läsa beskrivningen och validera forskningens reliabilitet. Christensen 

et al. (2010) betonar vikten av öppenhet. För att öka studiens reliabilitet har öppenhet 

och systematik använts vilket är viktigt för att öka reliabiliteten och validiteten. 

Studien har under genomförandets gång uppvisat öppenhet då processen följts av 

flertalet personer, såsom examinator och handledare. En ingående beskrivning av 

genomförande har gjorts inom ramen för denna studies metodkapitel. 

 

I studien har vi använt oss av metodtriangulering, vilket enligt Christensen et al. 

(2010) innebär att mer än en metod används vid datainsamling. Det i sin tur hjälper 

till för att skapa en högre reliabilitet i undersökningen. Vi har använt oss av 

metodtriangulering genom att både fokusgrupper och intervjuer har genomförts, 

vidare har även sekundärdata använts som ett komplement. Vilket innebär att 

studiens reliabilitet höjs. 

 

För att stärka reliabiliteten och visa vilka teman som begreppen delats in har en 

operationalisering gjorts, där har vi även redogjort för vilka frågor som kopplas till 

de olika begreppen så att läsaren lätt kan koppla ihop empiri och teori. De intervjuer 

som genomförts var av semistrukturerad karaktär vilket bidrar till att 

replikerbarheten är låg. Det finns risk för vad Christensen et al. (2010) benämner 

intervjuareffekt, vilket innebär att intervjuaren på något sätt påverkar respondenten, 

vilket gör att en annan intervjuare skulle kunna få ett annat svar. Därmed sänks 
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replikerbarheten och genom det reliabiliteten till viss del. Ett liknande problem ses då 

fokusgrupper görs. En sammansättning av andra individer än de som var en del av 

den ursprungliga fokusgruppen skulle sannolikt skapa annorlunda svar till en viss 

del. Vidare finns även här en risk för intervjuareffekt, då det finns risk för att 

moderatorn styr diskussionen, eller inte lyfter allas åsikter. Bryman & Bell (2013) 

menar att kvalitativt är det viktigt att forskaren inser begränsningarna i form av att 

fullständig objektiv. Därmed diskuterar de möjlighet att styrka och konfirmera vilket 

innebär att forskaren bör styrka att denne handlat i god tro. Då intervjuerna 

genomfördes eftersträvades ett professionellt och objektivt bemötande av 

respondenterna för att minska intervjuareffekten. Moderatorn jobbade också 

medvetet med att minimera den egna påverkan på respondenterna. På så sätt jobbade 

vi aktivt med att skapa ett så objektivt empiriskt resultat som vi kunnat. 

 

2.11 Etik 

Marknadsundersökningar är ofta beroende av allmänhetens deltagande. På grund av 

denna relation mellan undersökare och deltagare ökar vikten av att skapa förtroende 

för undersökningens hela process (Christensen et al. 2010). Detta förtroende skapas 

och bibehålls genom att forskaren tar ställning till flertalet etiska aspekter och att 

deras handlingar styrs av värderingar kring vad som är rätt och fel. Christensen et al. 

(2010) betonar att forskaren bör i första hand se till respondentens bästa. I samband 

med det nämner författarna vikten av att respondenten har gett sin tydliga tillåtelse 

att ställa upp på undersökningen. Bevarandet av respondentens anonymitet är också 

viktigt för att behålla individens integritet. Vidare bör respondenten inte utsättas för 

onödigt obehag. Det kan exempelvis inkludera respekt för respondentens tid och 

informationsbehov. Det är även vanligt förekommande att intervjuer spelas in och då 

är det viktigt att informera respondenten om hur materialet planeras att bli använt och 

att de ger sitt godkännande. 

 

Vi har under genomförandet av undersökningen sett till respondenternas bästa. Då de 

möjliggjorde studien har vi respekterat och tagit hänsyn till deras intressen. Samtliga 

deltagare tillfrågades om, och gav sin tillåtelse att ställa upp på undersökningen. I 

samband med detta förklarades studiens syfte och nödvändig informationen gavs för 

intervjuerna eller fokusgruppernas omfattning och genomförande. Respekt för 

deltagarnas tid gavs genom att intervjuerna och fokusgrupperna schemalades med 
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god framförhållning och att den uppskattade tiden hölls utan större undantag. För att 

bevara respondenternas integritet har alla deltagare varit anonyma. Detta innebär att 

det inte går att koppla svaren i det empiriska resultatet till en specifik deltagare. I och 

med det har respondenterna givits fiktiva namn i resultatavsnittet. Samtliga intervjuer 

och fokusgrupper spelades in för att enbart användas i studiens syfte. Detta 

förklarades för respondenterna och alla gav sitt godkännande. 

 

Relationen mellan uppdragsgivare och undersökare är också viktig att ta hänsyn till 

för att uppnå en bra etik. Christensen et al. (2010) beskriver denna relation som en 

balansgång mellan den information uppdragsgivaren efterfrågar och de etiska 

åtaganden forskaren har gentemot respondenten. Undersökaren bör agera 

konfidentiellt och respektera den information som uppdragsgivaren delar genom att 

inte avslöja någon information till någon annan aktör. Vidare bör undersökaren visa 

teknisk integritet genom att använda sig av den mest passande forskningsdesignen 

och tydligt förmedla dess begränsningar. Undersökaren ska även se till att resultaten 

tolkas och används på rätt sätt och att en ärlig bild av resultaten presenteras. Det 

skulle exempelvis kunna handla om att endast dra slutsatser som underlaget tillåter 

(Christensen et al. 2010). 

 

Under vår undersökning har vi strävat efter att balansera både respondenternas och 

uppdragsgivarens intressen. Vi har tagit hänsyn till uppdragsgivarens önskemål 

samtidigt som vi sett till respondenternas bästa. Vi har agerat konfidentiellt i den 

mån att vi inte delat med oss av eller avslöjat vårt uppdrag för någon annan aktör. 

Vidare har den företagskänsliga information som 24 Journalistik gjort tillgänglig för 

oss behandlats med försiktighet. Vi har valt den forskningsdesign som enligt oss är 

den mest passande för uppdraget samt förmedlat dess begränsningar till företaget. 

Detta gjordes som ett steg för att försäkra teknisk integritet. Vid presentationen av 

resultaten har vi strävat efter att presentera det på ett sådant vis att det tolkas och 

används på ett korrekt sätt. Även här har resultatens begränsningar lyfts fram och vi 

har tagit hänsyn till att inte dra mer långtgående slutsatser än vad underlaget tillåter. 
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3 Litteraturstudie 

Här presenterar vi en redogörelse av tidigare studier av konsumenters 

nyhetskonsumtion. De rubriker som finns nedan speglar de områden som vi ansett 

har lyfts fram av tidigare forskare som högst relevanta och betydelsefulla. Utifrån 

dessa områden har en konceptuell modell utformats, vilken ligger till grund för den 

datainsamling och det analysarbete som skett. 

 

3.1 Konsumtionsmönster 

3.1.1 Läsbeteende 

En studie som Liu (2005) genomfört visar att redan för tio år sedan spenderade 

människor mer tid på att läsa nyheter när de gör det digitalt. En anledning till detta 

säger författaren är att det är lättare att hitta andra dokument som berör ämnet via 

digitala nyheter. Samtidigt som personer spenderar mer tid på att läsa nyheter digitalt 

blir djupläsning allt mer sällsynt. Respondenter i studien nämnde att de skumläser 

texten i större utsträckning när de läser digitala nyheter jämfört med när de läser via 

tryckta källor. Många tenderar att endast läsa texten som ses initialt på skärmen eller 

de första meningarna i en artikel. Att bilder är en del av läsningen angav 

respondenter även som viktigt vid konsumtion av digitala nyheter. Det är allt 

vanligare att individer skumläser texten till slutet för att enbart plocka ut avsnitt som 

är av vikt för dem. Sedan styr deras intresse om de läser vidare i artikeln mer 

ingående (Liu 2005). 

 

3.1.2 Nyhetskonsumtion på olika enheter 

En annan framväxande trend är att individer använder sig av allt fler digitala enheter 

vid konsumtion av nyheter. Enligt Reuters Digital News Report 2015 där över 20,000 

online nyhetsanvändare i 12 länder undersöktes är datorn fortfarande den viktigaste 

enheten för konsumtion av digitala nyheter, men den kompletteras av en stor 

användning av smartmobiler och surfplattor (Newman, David, Levy & Rasmus 

2015). Så mycket som 45 % av urvalet använder sig av mer än två digitala enheter 

för att läsa nyheter och 15 % använder sig av fler än tre. Den tillväxt som skett av 

användningen av smartmobiler vid konsumtion av nyheter är stor. 46 % använder 

smartmobiler varje vecka för att läsa nyheter. Detta förstärks ytterligare då 25 % 

påstår att smartmobiler är deras huvudkälla av nyheter och denna siffra stiger till 41 
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% för användare under 35 år. Konsumtionen av nyheter har alltså blivit mycket mer 

mobil och användare har möjligheten konsumera nyheter inte bara när de vill utan 

också var de vill (Picone et al. 2015). I flera länder har en ökande mängd 

nyhetsutgivare rapporterat att majoriteten av deras internettrafik kommer från mobila 

enheter (Newman et al. 2015) och forskare har även börjat se ett skifte mot mobila 

enheter som det huvudsakliga sättet att konsumera nyheter (Breese-Vitelli & 

Borkovich 2013; Picone et al. 2015). Jansson & Lindell (2015) menar även att 

nyheter, likt andra medieinnehåll idag flyter fritt mellan olika typer av digitala 

medier. Nyhetsbyråer distribuerar innehåll via flertalet kanaler som konsumenter 

sedan kan få tillgång till via olika typer av digitala enheter, från olika platser, till och 

med på resande fot. 

 

3.1.3 Aktivitetsnivå 

Nästan hälften av alla användare av sociala medier följer minst en nyhetskälla och de 

deltar i hög grad genom att sprida nyheter vidare och ger rekommendationer. Så 

mycket som 81 % av de nyheter som individer mottar genom sociala nätverk 

kommer från kontakter på sociala medier (Masip et al. 2015). Allmänheten bjuds in 

att kommentera nyheter och på så sätt vara aktiva som konsumenter. Ett annat sätt 

konsumenten uppmanas att vara interaktiv på är genom inskickandet av material där 

konsumenten blir en tydlig del av värdeskapandet. Qayyum et al. (2010) menar dock 

att i de yngre åldrarna, 18-25 år är konsumtionen av nyheter främst av passiv art. De 

läser de nyheter som kommer i kontakt med när de konsumerar digitala nyheter. 

 

Enligt Berger & Milkman (2012) twittrar någon en länk till New York Times var 

fjärde sekund, och 59 % av användarna på Twitter delar frekvent digitalt material 

med andra användare. En anledning till att innehåll blir viralt och att människor delar 

innehåll är att de upplever informationen som användbar (Berger & Milkman (2012). 

Rudat & Buder (2015) förstärker den uppfattningen då de säger att nyheter med ett 

högre informationsvärde delas mer än andra nyheter på Twitter. Kilgour, Sasser & 

Larke (2015) konstaterar att information som inte uppfattas som relevant skapar en 

negativ upplevelse för användaren, speciellt om den kommer från företaget direkt. 

Sannolikheten att informationen delas vidare är större om den når de människor som 

uppskattar den. Vidare ser Berger & Milkman (2012) att altruism är en anledning till 

att innehåll delas. Det kan även vara ett sätt att förstärka sin identitet och att ge den 
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bild av sig själv som önskas. En starkt bidragande faktor till ett stort antal delningar 

är även att innehållet upplevs som starkt känslomässigt. Positivt innehåll delas i 

större utsträckning än negativt innehåll, då individer vill bidra till en positiv stämning 

och ses som positiva människor. Botha & Reyneke (2013) drar även de slutsatsen att 

innehåll som framkallar känslor delas mer på sociala medier och att positivt innehåll 

delas mer. De menar att vår konsumtion på sociala medier handlar allt mer om 

upplevelser som personer kan relatera till. De tar även fram en annan aspekt då de 

menar att innehållet bör vara relevant för att inte ses som irriterande. Många av deras 

respondenter lyfte även fram humor som en viktig aspekt gällande vad de delade. 

Vidare sågs även graden av familjäritet med innehållet som viktig. 

 

Oeldorf-Hirsch & Sundar (2015) menar att det är viktigt att förstå de psykiska 

implikationerna av att dela nyheter vidare via sociala medier. Dessa medier skapar en 

unik möjlighet för delandet av nyheter då de menar att engagemanget i nyheten ökar. 

De menar att det är en viktig tillgång för en individs skapande av sin identitet. Det 

hjälper en människa att känna sig delaktig, och som en viktig aktör i spridandet av 

nyheterna. Individen upplever en ökad kontroll över den enorma mängd information 

som idag finns tillgänglig. En anledning till att individen upplever ett större 

engagemang är att då innehållet delas upplever individen sig ansvarig för det innehåll 

som delats vidare. Vidare upplever individen att den influerar omvärlden. Att dela 

innehåll skapar en känsla av att individen stärks och blir därmed en positiv 

upplevelse (Oeldorf-Hirsch & Sundar 2015). 

 

Gällande aktivitetsnivån på Facebook visade Oeldorf-Hirsch & Sundar (2015) att 

engagemanget hos individen som delade nyheten ökade då den delades offentligt 

jämfört med då den skickades som ett privat meddelande. Intresset för nyheten från 

andra användare ökade också när nyheten spreds på det sättet. Den indirekta 

anledning till det var att intresset ökade genom att kommentarer på innehållet som 

uppfattades som värdefullt. Känslan av engagemang och inflytande ökade även 

genom den typen av kommentarer. Enbart kommentarer utan substantiellt innehåll 

eller ett stort antal gillamarkeringar sågs inte vara en drivande faktor för ett ökat 

engagemang. 
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3.1.4 Innehållsformat 

Till skillnad från tidigare distribution av nyheter finns idag ett större antal format vilka 

nyheterna kan publiceras i. Tidigare fanns enbart alternativet att publicera en artikel med 

antingen enbart text, eller möjligtvis en bild till. Distributionen av nyheter blir allt mer 

grafisk och nyhetsbyråer använder sig således av allt fler format (Browne, Stack & 

Ziyadah 2015). Chung et al. (2012) behandlar även de den mängd olika format som kan 

användas vid publicering av nyheter i dagens samhälle. De menar att nyhetsbyråer kan 

välja det sätt de vill publicera nyheten på för att på bästa sätt förmedla nyheten och 

berätta historien som ligger bakom. 

 

Qayyum, Williamson, Liu & Hider (2010) diskuterar även de att de i nuläget finns 

multipla format som nyheter kan levereras genom. Förändringen från tryckta 

papperstidningar till digitala utlämningsformer har gett möjligheten till att publicera 

nyheter i multimediaformat. Qayyum et al. (2010) erhöll vidare i sin studie att ungdomar, 

i åldrarna 18-25 föredrar att läsa sina nyheter i textformat framför att se filmklipp. 

Respondenterna i studien baserade det delvis på möjligheten att skumläsa text och genom 

det snabbare få den grundläggande informationen. De menade att om de konsumerar 

nyheter genom filmklipp är det tidsödande då de ofta måste se hela klippet. Vidare 

menade de att de använde sig av filmklipp då de letade efter en specifik typ av innehåll, 

såsom sport. 

 

3.2 Påverkansfaktorer 

3.2.1 Intresse 

Det blir allt viktigare att leverera innehåll som eftersöks av kunder för att på så sätt 

skapa ett högre kundvärde. Om ett företag skall vara framgångsrikt på dagens 

digitala marknad måste de leverera innehåll som användare finner “värdefullt, 

relevant och tilltalande” (Barregren & Tegborg 2013 s.32). De betonar även vikten 

av att innehållet är anpassat efter målgruppen och att det kommuniceras via rätt 

digitala utlämningsformer. Samtliga författare är överens om att om inte företag 

lyckas med detta riskerar de att tappa sin konkurrenskraftighet (Barregren & Tegborg 

2013; Patrutiu Baltes 2015). Sela, Lavie, Inbar, Oppenheim & Meyer (2015) 

diskuterar vikten av relevant nyhetsinnehåll och menar bland annat att det är 

väsentligt att förstå en läsares intresse för att skapa en bra och individualiserad 
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läsarupplevelse. Det framkom däremot i deras studie att intresse endast påverkar en 

individs läsbeteende till en viss punkt. Gällande vissa ämnen, såsom sport räckte det 

med att fokusera på ämnet övergripande för att läsaren skulle vara nöjd. Dock visade 

det sig att inom vissa bredare ämnen såsom hälsa är det viktigt att förstå vad läsarens 

specifika intresse är (Lavie, Sela, Oppenheim, Inbar, & Meyer 2010). Sela et al. 

(2015) menar att även om intresse för ett brett ämne påverkar individens läsbeteende 

betyder det inte att individen är intresserad av alla de ämnen som behandlas inom det 

övergripande ämnet. Inom exempelvis sport behöver inte samtliga sporter vara 

intressanta för läsaren. 

 

Qayyum et al. (2010) menar att intresse inte enbart påverkar vilka nyheter som läses. 

Ungdomar i åldrarna 18-25 år, vilka undersöktes i studien, tenderar att läsa nyheter 

de upplever som relevanta. De tenderar även att läsa nyheter om områden som de 

redan kan mycket om, och på så sätt har stort intresse av. Vidare visade författarna 

att ungdomar är intresserade av en blandning av innehåll. En blandning av 

underhållning, informerande nyheter och lokala nyheter ansågs vara viktigt. Det 

stöttas av Liu (2005) resultat som framkom redan för tio år sedan, men det resultatet 

är inte begränsat till enbart den yngre åldersgruppen utan fokuserade till stor del på 

åldrarna 35-45 år. 

 

3.2.2 Trovärdighet 

Den ökade användningen av Internet och digitala nyheter erbjuder som nämnt en 

högre nivå av interaktion mellan företag och läsare. Det kan exempelvis ske genom 

att läsare blir en del av att skapa innehållet. Detta riskerar att minska trovärdigheten 

på innehållet och därmed har Chung, et al. (2012) undersökt nyhetskällors 

trovärdighet på Internet. De nämner att faktorer som kan påverka trovärdigheten 

utöver interaktivitet är hyperlänkar, vilket är länkar till tidigare källor inbäddade i 

texten. Författarna menar att då erkända nyhetskällor besöktes på Internet berodde 

trovärdigheten till stor del på expertis och källans ursprungliga trovärdighet. När mer 

kända nyhetskällor användes hade hyperlänkar, innehållsformat och interaktivitet 

mindre vikt vid bedömningen av trovärdighet. Omvänt hade dessa tekniska faktorer 

större vikt då åtkomsten till nyheter skedde på exempelvis news.google.com. Chung 

et al. (2012) drog slutsatsen att hyperlänkar var särskilt viktiga då de ger åtkomst till 

tidigare information och källor till nyheten. Borah (2014) instämmer i att en nyhet 

anses mer trovärdig då den innehåller hyperlänkar. Dock lyfter författaren även fram 
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innehållet på nyheten som en viktig aspekt som kompletterar synen på trovärdighet. 

Källorna som hyperlänkarna refererar till ansågs vara viktiga. 

 

En av de journalister som Browne et al. (2015) intervjuat betonar även vikten av att 

nyhetsbyråer är fortsatt objektiva då material från läsare används. Materialet kan vara 

nyanserat, vilket kan bli problematiskt i ett nyhetssammanhang. Vidare finns en 

svårighet i att verifiera materialet. Olika nyhetsbyråer har olika riktlinjer gällande det 

och därmed skapas en stor konkurrens. Ett företag kan exempelvis kräva en låg grad 

av verifiering vilket gör att de kan publicera material snabbt. Ett annat företag kan ha 

motsatt tänk och därmed krävs en längre verifieringsprocess. Det finns en fara i den 

typen av problematik då det riskerar att sänka trovärdigheten 

 

Turcotte et al. (2015) menar att nyheters trovärdighet sjunker allt mer. Det finns dock 

skillnader gällande den sjunkande trovärdigheten. En av dessa skillnader är att 

människor litar mer på lokala nyheter, de litar även mer på nyheter vilka distribueras 

på de utlämningsformer där de önskar läsa dem. Trovärdigheten beror därmed till 

viss del på den utlämningsform som används för nyheterna. Det blir på grund av den 

bristande trovärdigheten och den mängd utlämningsformer som finns idag allt 

svårare för nyhetsbyråer att ha en stadig läsargrupp. Sociala medier erbjuder ett nytt 

sätt att distribuera nyheter. På sociala medier ses nyheter ha en större trovärdighet då 

trovärdigheten inte enbart baseras på nyhetens källa utan även på trovärdigheten hos 

den användare som delade nyheten. Om användaren som delar nyheten anses vara 

trovärdig, har det en positiv effekt på läsarens uppfattning av nyhetskällans 

trovärdighet. Det finns dock en risk här då ett omvänt förhållande också gäller. Om 

en nyhet delas av en person som anses ha låg trovärdighet har detta en negativ 

påverkan på läsarens uppfattning av nyhetskällans trovärdighet (Turcotte et al. 2015). 

 

Som nämnt har en nyhet som delas av en trovärdig person en positiv påverkan på hur 

läsaren uppfattar nyhetskällans trovärdighet. Detta ökar även sannolikheten att en 

individ söker information och nyheter direkt från källan i framtiden. Om personen 

som delade nyheten också anses vara en opinionsledare ökar detta sannolikheten att 

individen föredrar ursprungskällan för nyheten ytterligare. Turcotte et al. (2015) drar 

utifrån sin studie slutsatsen att nyheter som läggs ut på sociala medier ökar chansen 

att en individ följer den ursprungliga nyhetskällan och därmed läser framtida nyheter. 



  
 

37 

 

Möjligheten till att snabbt dela nyheter på sociala medier och liknande har även 

implikationer för trovärdigheten och är till viss del en svårighet för nyhetsbyråer. Det 

framkommer i artikeln som Browne et al. (2015) skrivit, där nämns att människor 

ofta bara läser ett par rader av artikeln innan den delas vidare. Därmed riskeras 

felaktigt innehåll att spridas. Qayyum et al. (2010) nämner också det problemet då 

det framkom att ungdomar ser det som problematiskt att innehåll delas baserat på en 

väldigt liten del av texten. 

 

3.2.3 Betalningsvillighet 

De relativa fördelarna med Internet som exempelvis lägre distributionskostnader, 

möjligheten till direkt kontakt med läsaren och snabbheten med vilken nyheter kan 

nå läsaren har medfört en tillväxt av digitala nyhetsutgivare och ett resultat av detta 

är att tillgången på nyheter har ökats drastiskt (Flavián & Gurrea 2009). Den ökande 

mängden av nyheter har resulterat i att konsumenter, särskilt de yngre generationerna 

blir allt mer ovilliga och ovana att betala för nyheter (Kerrigan & Graham 2010). 

Chyi & Lee (2013) menar att den stora mängd alternativ till gratis information som 

finns tillgänglig gör att konsumenter hellre använder denna än att betala en avgift. 

Försök att introducera prenumerationsavgifter har genomförts av väletablerade 

nyhetsbolag som The New York Times och The Times OF London men majoriteten 

har haft begränsad framgång. Newman et al. (2015) rapporterade att i genomsnitt två 

av tre konsumenter är inte villiga att betala för nyheter oavsett priset samtidigt som 

betalningsvilligheten sjunker drastiskt vid en ökning av pris. Chyi & Lee (2013) 

argumenterar för att nyheter har förvandlats till en handelsvara som i många fall 

anses jämlik oavsett vem som producerat den. 

 

Schulte (2010) säger att många tror att annonser på hemsidor inte längre fungerar och 

att de är verkningslösa. Författaren menar dock att så inte är fallet. Snarare menar 

författaren att de olika enheter som idag används ligger till grund för möjligheter 

inom annonsering på nyhetsbyråers hemsidor. Exempelvis säger Schulte (2010) att 

Ipaden är precis lika viktig för annonsvärlden som tryckta tidningar en gång var. De 

annonser som tenderar att fungera bäst är de mer interaktiva annonserna som 

exempelvis flyger över skärmen eller annonser i form av små spel. 

 

Johnson (2013) menar att den digitala miljön erbjuder möjligheter i form av att 
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företag kan skapa individualiserade annonser, dock finns svårigheter då vissa kunder 

finner annonseringen irriterande och erbjuds möjligheten att undvika annonseringen. 

Ett av de sätt kunder idag har möjlighet att undvika annonser på är att hoppa över 

dem, exempelvis ges den möjligheten i korta filmklipp. Vidare fann Johnson (2013) 

att de teknologier som idag finns för att blockera annonser inte används i den 

utsträckning de skulle kunna användas. En potentiell anledning till det är att kunder 

inte beaktar att användande av dessa kan minska annonseringen. På så sätt skulle 

programvaran även kunna vara till fördel för de som inte använder den typen av 

program, genom generellt minskad annonsering.  

  

3.2.4 Internetanvändning 

Solomon et al. (2010) menar att kunder i olika åldersgrupper har väldigt olika behov 

och att förståelsen för detta är av stor vikt för att nå sina kunder på ett effektivt sätt. 

Människor indelade efter åldrar skiljer sig mycket, men de tenderar ändå att ha 

liknande grundvärderingar, vilket gör det värdefullt att jobba med 

ålderssegmentering. Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) menar att ålder kan påverka 

hur individer beter sig på Internet. De menar även att vår ålder kan påverka i vilken 

utsträckning vi har tillgång till, och använder teknologi. Det stöds av SCB (2014) 

vilka visar att internetanvändning varierar inom olika åldersgrupper. I en 

undersökning som de gjort använder 99.2% av den svenska befolkningen i åldrarna 

16-24 år Internet minst någon gång på fritiden. I åldersgruppen 25-34 år är den 

siffran 98.3% år. I nästa åldersgrupp, 35-45 år använder 97.6% Internet minst någon 

gång ibland. Värdena presenteras även i Bilaga C. Sedan sjunker siffran stadigt med 

de äldre åldersgrupperna.  

 

Generation X, Y & Z är vanligt förekommande begrepp inom marknadsföring som 

används för att dela in konsumenters i grupper som har liknande åldrar och 

erfarenheter (Solomon 2011; Kitchen & Proctor 2015).  

 

Generation X 

Generation X är det begrepp som vanligtvis används för att definiera individer som 

är födda mellan 1965 och 1976. De ses ofta som en frispråkig generation som gillar 

att stå upp för vad de tycker, och att kommunicera idéer och liknande. De individer 

som ingår i generation X ifrågasätter hur saker tidigare fungerade och värderar 
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frigörelse och självständighet (Hultén 2014). Den här generationen har vuxit upp 

med digital teknologi i någon form och är bekväma med användande av exempelvis 

datorer och smartmobiler, både privat och i arbetssituationer. Rent teknologiskt 

utmärker de sig genom att vara nybörjare, med begränsad erfarenhet inom den 

teknologiska världen (Williams & Page 2011).  

 

Generation Y 

Hultén (2014) skriver att de individer som är en del av generation Y är födda mellan 

1977-1997. Denna generation kännetecknas av en stor personlig frihet. Vidare ses de 

som starkt ifrågasättande. De individer som är en del av generation Y är starkt 

påverkade av den digitala miljö som de växt upp i. Generationen kan benämnas som 

professionella inom den digitala teknologin. De ser Internet och telefoner som en 

självklar del av livet och ett naturligt sätt att kommunicera med, och söka 

information om omvärlden (Hultén 2014). Den här generationen är en ideal 

målgrupp för nyheter inom digital teknologi och digitala lösningar på Internet. 

Vidare menar Williams & Page, (2011) att då individer i denna generation är 

uppvuxna i ett informationssamhälle är de väldigt selektiva i sitt val av 

informationskällor. Det i sin tur innebär att en stor del av informationen de tar del av 

kommer från människor i deras närhet, exempelvis genom sociala medier. De är även 

vana vid att göra informationsutbyten via digitala nätverk. Då de har god tillgång till 

information och är vana vid att enkelt få tillgång till saker kräver de ofta produkter 

och tjänster till låga priser med hög kvalitet och snabb leverans. 

 

Generation Z 

Inom generation Z räknas de som är födda från år 1998 och framåt. Den här 

generationen är uppvuxen med teknologi i form av Internet, smartmobiler, datorer 

och liknande. De har tillgång till, och använder digitala teknologier så gott som 

konstant. Det är rimligt att de kommer att följa i spåren efter Generation Y. Därmed 

kommer digital teknologi som ett verktyg för att kommunicera och samla 

information vara i fokus. Genom det är det även möjligt att insamlandet av 

information är av mindre vikt och att fokus snarare ligger vid att förstå, analysera och 

utvärdera information (Hultén 2014). Den här generationen har vuxit upp med 

tillgång till sociala nätverk vilket gör att de är uppvuxna med möjlighet att snabbt 
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komma i kontakt med deras nätverk och på så sätt kunna utbyta information med de 

som ingår i det (Williams & Page 2011). 

 

Enligt Findahl & Davidsson (2015) är konsumtion av nyheter en av de främsta 

aktiviteter som utförs på Internet, vilket demonstreras i diagrammet nedan. 

 

 

Figur 3.1 Sökning efter olika sorters information (Findahl & Davidsson 2015) 

 

3.2.5 Teknologiska vanor 

Det är allt vanligare att vi konsumerar nyheter på flertalet ställen och plattformar 

menar Picone et al. (2015). Findahl & Davidsson (2015) nämner också det och menar 

att ett led i det är att allt fler svenskar har tillgång till ett stort utbud av digitala 

enheter. 53 % av den svenska befolkningen över 12 år har tillgång till både dator, 

smartmobil och surfplatta, och 23 % har tillgång till dator och smartmobil. Nyheter 

rapporteras inte vara en av de viktigaste anledningarna till att använda surfplattan. 

När det undersöktes vad surfplattan användes till stod det dock klart att 36 % av de 

som ägde en använde den för att konsumera nyheter. Nedan presenteras ett diagram 

vilket visar på fördelningen av ägande av digitala enheter. 
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Figur 3.2 Tillgång till dator, smartmobil och surfplatta (Findahl & Davidsson 2015) 

 

Barthel (2015) har studerat konsumtionen av digitala nyheter i USA, statistiken som 

presenteras är beräknad på USA:s befolkning. Det framkom i undersökningen att den 

mobila trafiken överskred den som genererades genom datorer med ca 10 %. Dock 

visade resultatet även att de användare som besökte sidan via en dator tenderade att 

spendera längre tid på sidan. Den statistiken varierade dock något beroende på 

nyhetskällan, ca fem av 25 nyhetskällor uppvisade likvärdig statistik gällande hur 

långa besöken var på mobila enheter och datorer. I undersökningen rapporterade 

många att de läste tryckta nyheter mer än digitala, trots det överskred trafiken på 

hemsidorna läsandet av nyheter med över 50 miljoner användare. Anledningen till 

den stora skillnaden sågs bero på att tiden som spenderades på digitala 

utlämningsformer var betydligt kortare då de främst härrörde från att besökaren 

klickat sig vidare från en länk via exempelvis sociala medier. 

 

3.2.6 Interaktivitet 

Kunder i de yngre generationerna lyssnar allt mindre på företag. Snarare lyssnar de 

mer på vad kunder säger till varandra om företaget och dess produkter (Fill 2013). 

Kitchen & Proctor (2015) nämner samma fenomen och menar att detta kan bero på 

att förtroendet för vad företag kommunicerar minskar. Detta fenomen är extra tydligt 
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på Internet och tjänster som är kopplade till Internet. Människor väljer att lyssna på 

vad människor runt omkring dem säger. Allt mer av det informationsutbytet sker 

idag på sociala medier, då de anses vara en objektiv källa. Dessa har således stort 

inflytande över vårt konsumerande (Kitchen & Proctor 2015). 

 

Berger & Milkman (2012) menar att det finns skillnader i vilka känslor innehåll 

framkallar, men det varierar även vilka känslor som framkallar aktivitet och 

passivitet. En första indelning kan känslomässigt göras i att ett visst innehåll kan 

uppfattas som positivt eller negativt. Vidare kan negativa känslor delas in i 

exempelvis ilska och sorg. Även om båda dessa kategoriseras som negativa känslor 

ses en skillnad i om känslorna framkallar aktivitet eller ej. Enligt Berger & Milkman 

(2012) framkallar ilska en högre aktivitetsnivå. Innehåll som istället framkallar sorg 

tenderar å andra sidan att framkalla passivitet, och därmed en låg aktivitetsnivå.  

 

3.3 Utlämningsformer 

3.3.1 Hemsidor  

Jiao et al. (2014) menar att nyheter förmedlas på flera olika sätt i dagens samhälle. 

Ett av de sätt som växt fram är nyheter som förmedlas online. Det erbjuder nya 

möjligheter inom nyhetsvärlden. Tidigare publicerades en artikel i en tidning i form 

av en text. Den digitala förmedlingen av nyheter på Internet erbjuder nya 

möjligheter. Videor kan exempelvis publiceras tillsammans med texten. Det finns 

även möjlighet att använda sig av så kallade hyperlänkar, där det som skrivs i en text 

kan hänvisas till en annan text med hjälp av en länk inbäddad i texten. Att publicera 

nyheter online innebär även att en söktjänst kan användas, där läsarna själva kan 

söka efter material. Vidare kan läsarna engageras mer genom alternativ till att 

kommentera och ge feedback då det i nuläget finns ett kommentarsfält på nästan 

varje artikel (Jiao et al. 2014). 

 

Den mobila hemsidan har fördelar då det är relativt enkelt att göra om innehållet från 

en vanlig hemsida till att vara anpassat till en mobil webbläsare. Det innebär att 

kostnaden för att publicera nyheter på en mobil hemsida är billigare än i en mobil 

applikation till exempel. Då en läsare klickar på en länk till en nyhet som publicerats 

på exempelvis andra hemsidor skickas de vidare till den mobila hemsidan, vilket 

automatiskt genererar trafik (Jiao et al. 2014). 
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3.3.2 Mobila applikationer 

Breese-Vitelli & Borkovich (2013) menar att individer som har en ålder likvärdig 

med universitetsstudenter föredrar och har en positiv inställning till att ta emot sina 

nyheter via mobila nyhetsapplikationer. Jiao et al. (2014) belyser att en mobil 

applikation har både fördelar och nackdelar jämfört med en mobil hemsida. En 

applikation tenderar ofta att vara mer användarvänlig och därmed skapa en positiv 

upplevelse för läsaren. Därmed återfinns även en positiv inställning till mobila 

nyhetsapplikationer som utlämningsform. Det finns dock en problematik då 

kostnaden för att publicera en nyhet i en mobil applikation är större än att publicera 

den på exempelvis en hemsida vilken hämtas via mobilen. Det är billigare att 

publicera nyheter på en mobil hemsida jämfört med en mobil applikation. Då 

kostnaden är högre tenderar en mobil applikation att visa färre artiklar. En annan 

nackdel med en mobil applikation är att läsaren inte får åtkomst till den genom 

länkar. Om någon lägger upp en länk till en nyhet på sociala medier och läsaren 

klickar på den hänvisas läsaren till den mobila hemsidan snarare än applikationen 

(Jiao et al. 2014).  

 

Jiao et al. (2014) undersökte hur skapandet av en mobil applikation påverkade 

trafiken på nyhetsbyråers mobila hemsida. En mobil applikation uppvisar som nämnt 

olika egenskaper. Som nämnt publiceras färre artiklar i applikationen jämfört med en 

mobil hemsida. Det kan dock ställas i kontrast till att mobila applikationer uppvisar 

en större användarvänlighet. Företaget Fox News undersöktes, och fallet var att en 

mobil applikation introducerades förutom den mobila hemsida som fanns. Jiao et al. 

(2014) undersökte huruvida applikationen fungerade som ett substitut eller 

komplement till den mobila hemsidan. Vid studien framkom att introduktionen av 

den mobila applikationen ökade trafiken på företagets mobila hemsida. I och med det 

framkom av studien att den mobila applikationen och den mobila hemsidan är att se 

som komplement. 

 

Breese-Vitelli & Borkovich (2013) behandlar att i nuläget har vi möjlighet att ta 

emot notifikationer från flertalet ställen såsom direkt från nyhetskällor och sociala 

medier. Det innebär ofta att vi mottar ett stort antal notifikationer. Vidare menar 

författarna att det skapar en lugnande känsla av att vi alltid är delaktiga och har 

information om vår omvärld. Det i sin tur gör att vi förlitar oss allt mindre på 
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traditionella medier och följer med i den teknologiska utvecklingen. De belyser dock 

negativa aspekter gällande den mängd information vi utsätts för via notifikationer. 

Utifrån det kan “information overload” inträffa, vilket skapar en negativ inställning 

till notifikationer då vi helt enkelt utsätts för en överväldigande mängd intryck och 

information. Det kan i förlängningen innebära att vi helt stänger ute de notifikationer 

vi får om nyheter eller att de har en paralyserande inverkan vilket gör att vi stänger 

av. Breese-Vitelli & Borkovich (2013) nämner individualisering som ett sätt att 

komma runt de här problemen. Det kan ske genom att tillåta människor att bestämma 

vilken typ av notifikationer de vill ha och om vilken information. Även om 

individualisering har en positiv effekt då det kan undvika “information overload” 

upplevs problem då konsumenten eventuellt missar viktiga nyheter. Vidare riskerar 

“feedback loop” att inträffa, vilket innebär att en individs intressen förstärks allt mer 

då denne enbart får information om dessa. 

 

3.3.3 Sociala medier 

Smartmobiler och surfplattor gör det enklare att få åtkomst till digitala nyheter, 

exempelvis genom mobila applikationer. Mitchell, Rosenstiel, & Christian (2012) 

menar att människor som är vana vid att använda teknologi mer, har en större 

sannolikhet att läsa nyheter på sociala medier än de individer som enbart använder 

sig av datorer.  

 

Facebook 

Facebooks primära användningsområde i dagens internetanvändning är den delning 

av material som sker där (Kietzmann et al. 2011). Vidare säger Killian & McManus 

(2015) att det primära som sker på Facebook är att konversationer förs där. Facebook 

används även i hög grad för att skapa och sköta relationer med kunder. 

 

Lorenzo-Romero et al. (2012) menar att Facebook används för att tillfredsställa fyra 

olika behov. Dessa är att socialisera sig, underhållning, information och att söka en 

känsla av status. Vilket behov som är viktigast att tillfredsställa varierar dock med 

olika demografiska aspekter, såsom exempelvis kön och den utbildningsbakgrund 

som ses hos individen. Enligt Oeldorf-Hirsch & Sundar (2015) var Facebook tidigare 

främst en sida där personlig information delades. En utveckling ses dock där 
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Facebook allt mer närmar sig Twitter på det sätt att allt mer externt innehåll delas. 

Facebook är inte längre en sida där enbart personlig information delas. 

 

I nuläget kan människor tillgodoses med nyheter på Facebook på två sätt. En 

möjlighet är att en individ själv följer eller besöker ett företags sida på Facebook. Det 

andra sättet är att användare i en individs nätverk delar nyheter på olika sätt (Turcotte 

et al. 2015). Oeldorf-Hirsch & Sundar (2015) undersökte fördelar med att dela 

nyheter på Facebook vidare. Ungefär 21 % av de länkar som delas på Facebook är i 

nuläget nyheter. I nuläget finns tre sätt att dela nyheter på Facebook, dessa är att 

skicka privata meddelanden, att gilla inlägg som någon annan lagt upp eller att dela 

den typen av inlägg vidare. Individer har en allt mer positiv inställning till sociala 

medier som utlämningsform och föredrar i allt högre grad att läsa nyheter på sociala 

medier. Anledningen till det är det starka inflytande personer i deras närhet utövar. 

Då dessa delar nyheter ses de som mer trovärdiga. Nyheter är idag en av de saker 

som delas mest på Facebook (Oeldorf-Hirsch & Sundar 2015; Turcotte, et al. 2015).  

 

Enligt Findahl & Davidsson (2015) ökar användandet av Facebook, 2012 besökte 64 

% av svenska internetanvändare över 12 år Facebook ibland, nu är den siffran 70 %. 

I princip alla som använder sig av sociala nätverk besöker Facebook, bortsett från de 

yngsta, vilka är 12-15 år gamla, vilket illustreras nedan. Bland de äldre och 

medelålders individerna som är internetanvändare i Sverige ökar användandet allt 

mer, och Facebook är dominerande i de ålderskategorierna. Det största dagliga 

användandet av Facebook ses dock i åldersgruppen 16-25 år, där 82 % av svenska 

internetanvändare besöker Facebook dagligen (Findahl & Davidsson 2015).  
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Figur 3.3 Hur vanligt är det att besöka Facebook? (Findahl & Davidsson 2015) 

 

 
Figur 3.4 Nästan alla som besöker sociala nätverk besöker Facebook (Findahl & Davidsson 2015) 

 

 

Twitter 

Twitter är en plattform vilken skapar möjligheten att microblogga. Kortare 

meddelanden kan skrivas, med en maxgräns på 140 tecken. Twitter underlättar för att 

hålla sig uppdaterad om vad som händer och för att följa trender. Oeldorf-Hirsch & 

Sundar (2015) och Killian & McManus (2015) menar att Twitter är en bra plattform 
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för att hålla sig uppdaterad om omvärlden. Vidare kan Twitter användas av företag 

för att dela nyheter och information som är relevant för kunder. Killian & McManus 

(2015) säger vidare att Twitter är den snabbast växande sociala medien. Det kan 

ställas i kontrast till vad Findahl & Davidsson (2015) säger om att nära hälften av 

befolkningen över 12 år inte känner till vad en "tweet" är. Den åldersgrupp som 

använder Twitter mest är de i åldrarna 16-25 år och ändå använder bara 41 % Twitter 

någon gång ibland. De menar istället att Instagram är den sociala medien vilken ökar 

mest. 

 

Enligt Rudat & Buder (2015) är den här plattformen en av de mest använda för 

delandet av nyheter och individer uppvisar en positiv inställning till detta. Vidare ses 

spridande av nyheter som ett av Twitters största syften. Individer delar enkelt med 

sig av nyheter som de uppfattar som viktiga genom att “retweeta”, i princip en 

vidarebefordring av "orginaltweeten" till individens egna nätverk. Av de saker som 

delas vidare mest på Twitter ligger nyheter i topp, det innebär i sin tur att det i 

nuläget allt mer är att se som ett nyhetsmedium (Rudat & Buder 2015). Twitter har 

en fördel i att en tydligare kontext byggs runt nyheten med hjälp av de kommentarer 

som görs. Därmed blir det ett attraktivt alternativ för att läsa nyheter vilket i sin tur 

ökar engagemanget (Oeldorf-Hirsch & Sundar 2015). I linje med vad Berger & 

Milkman (2012) sagt om att positivt innehåll delas mer är att Rudat & Buder (2015) 

säger att positiva nyheter är mer virala. 

 

Twitter har jämfört med andra sociala medier låg spridning i Sverige, i åldrarna 12-

25 år säger endast ca 15 % av Sveriges internetanvändare att de använder Twitter 

dagligen. Ca 40 % säger att de använder det någon gång ibland. De flitigaste 

användarna är svenska internetanvändare som är män i åldrarna 16-25 år, där 16 % 

använder Twitter dagligen. Generellt sett använder män Twitter mer än kvinnor, 

vilket är något utstickande jämfört med andra sociala medier. Användandet i de äldre 

åldersgrupperna är lägre. Exempelvis i åldrarna 36-45 år säger endast 6 % av 

internetanvändarna att de använder mediet dagligen 25 % använder det någon gång 

ibland. Om följare jämförs med aktiva användare är mer än dubbelt så många följare 

jämfört med aktiva användare. Då twitteranvändningen mäts på en vecka säger 4 % 

att de är aktiva och skickar minst en "Tweet", i kontrast till att 11 % är på Twitter 

och läser (Findahl & Davidsson 2015). 
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Instagram 

Killian & McManus (2015) nämner Instagram som en av de plattformar som 

erbjuder individer underhållning. Instagram har ökat sitt antal användare snabbare än 

vad både Facebook och Twitter gjort, vilket stödjer Findahl & Davidsson (2015) då 

de rapporterar att Instagram idag är den snabbast växande sociala medien i Sverige.  

 

Hempel (2014) uppger att Instagram är en plattform vilken erbjuder användare 

möjligheten att dela bilder med varandra. I nuläget har plattformen 200 miljoner 

aktiva användare och 60 miljarder foton laddas upp varje dag. Det gör plattformen 

allt mer intressant även för företag. Företag som använder sig aktivt av plattformen 

rapporterar att den skapar ett högre användarengagemang än andra sociala medier. 

Författarna menar att Instagram blivit så stort då människor föredrar en allt mer 

visuell kommunikation (Hempel 2014).  

 

Enligt Findahl & Davidsson (2015) är Instagram i nuläget den sociala medie som 

ökar snabbast bland svenska internetanvändare. Instagram är populärt i de yngre 

åldersgrupperna och användandet sjunker stadigt i de äldre åldersgrupperna. I 

åldrarna 12-15 år använder 69 % av svenska internetanvändare Instagram dagligen, i 

åldersgruppen 16-25 år har det sjunkit till 50 % av internetanvändarna i Sverige. I 

åldrarna 46-55 år är den dagliga användningen nere på 9 %. 30 % i den 

åldersgruppen använder Instagram någon gång ibland. Generellt sett används 

Instagram mer av tjejer än av killar, de som använder Instagram mest är enhälligt 

med statistiken svenska internetanvändare som är tjejer i åldersgruppen 12-15 år 

(Findahl & Davidsson 2015). 

 

Snapchat 

Snapchat är en av de nya sociala medierna som växt fram. Den baseras på 

möjligheten att kommunicera med sina kontakter genom att skicka bilder. Till 

skillnad från exempel Instagram skickas bilden direkt till kontakten och försvinner 

efter 1-10 sekunder (Findahl & Davidsson 2015).  

 

Det finns idag väldigt begränsad teoretisk information om nyhetsbyråers etablering 

på Snapchat, då det är ett väldigt nytt fenomen. nyhetsbyråer har börjat göra försök 
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att etablera sig på Snapchat för att nå en yngre målgrupp. Exempel på nyhetsbyråer 

som finns på Snapchat är Dagens Nyheter och Uppsala Nya Tidning (Dalén 2016; 

Kihlström 2016). Det finns dock delade åsikter om huruvida Snapchat är ett passande 

medium för exempelvis Dagens Nyheter då de anses ha fel målgrupp (Thambert 

2016). Snapchat har även lanserat en ny funktion som kallas “Discover”, på den kan 

mediaföretag lägga upp exempelvis nyheter i form av stories på Snapchat. Nyheterna 

finns på det sättet tillgängliga för Snapchats användare i 24 timmar för att sedan 

försvinna och ersättas av nya (Tweedie 2016; Arpi 2016). 

 

Precis som när det gäller Instagram är de som använder Snapchat mest svenska 

internetanvändare i form av unga tjejer i åldrarna 12-15 år. Av dessa individer, 

beräknat på svenska internetanvändare, använder tre fjärdedelar Snapchat dagligen 

för att kommunicera med sina vänner. Generellt sett, med båda könen inräknade 

använder 62 % av de internetanvändare som är mellan 12 och 15 år Snapchat 

dagligen. Siffrorna sjunker dock drastiskt relativt snart. I åldrarna 16-25 år använder 

46 % av Internetanvändarna Snapchat dagligen, men i nästa ålderskategori 26-35 år 

använder endast 5 % av Internetanvändarna Snapchat dagligen, och 16 % använder 

det någon gång ibland (Findahl & Davidsson 2015). 

 

3.4 Konceptuell modell  

Utifrån den litteraturstudie som behandlats ovan har vi sammanställt en modell 

vilken inkluderar de huvudområden som vi identifierat, vilka i sin tur ligger till grund 

för det analysarbete som genomförs. 
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Figur 3.5 Konceptuell modell   

 

Inom teorin behandlas områden som beskriver hur konsumtionen av digitala nyheter 

ser ut i dagsläget. I modellen ovan syftar cirkel i mitten att peka på det området. Mer 

specifikt använder vi oss av begreppet konsumtionsmönster. Vidare ligger de 

påverkansfaktorer som valts ut från teorin placerade i nästa lager, omgivna av de 

utlämningsformer där konsumtionen sker. Individuella preferenser ligger som en 

ram, då dessa innefattar preferenser för konsumtionsmönster, påverkansfaktorer och 

utlämningsformer. 

 

Konsumtionsmönster syftar på hur konsumenter konsumerar sina nyheter och det 

beteende som de uppvisar. Utifrån teorin ser vi att det innefattar olika variabler 

såsom aktivitetsnivå, val av digital enhet för konsumtion, det innehåll och det 

innehållsformat som konsumeras. Konsumenten kan sägas vara aktiv i varierande 

grad baserat på om denne tenderar att dela nyheter vidare, och även beroende om 

individiden aktivt söker efter nyheter. Vidare tenderar konsumenter att konsumera 

nyheter via olika enheter (Newman et al. 2015) och det blir på så sätt en del av det 

konsumtionsmönster som en individ uppvisar. Det flertal av innehållsformat som 

vuxit fram erbjuder nya sätt för digitala nyhetsbyråer att publicera nyheter. Qayyum 
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et al. (2010) visar även på att format påverkar konsumtionsmönstret, exempelvis 

gällande hur djupt individer vill ta till sig nyheter. Påverkansfaktorer såsom intresse 

såg även som relevant vid val av format. Teorin tyder på att även andra faktorer är en 

del av det konsumtionsmönster som konsumenter uppvisar. Det beteende som 

konsumenten uppvisar då denne läser nyheter, såsom om texten läses på djupet eller 

skumläses kan nämnas som en av dessa. Vidare är den tid som individer spenderar på 

att läsa digitala nyheter relevant som en variabel. Sammanfattningsvis innefattar 

konsumtionsmönstret följande faktorer: 

 

 Tid 

 Läsbeteende 

 Val av enhet 

 Aktivitetsnivå 

 Val av innehållsformat 

 Innehåll 

 

Baserat på den genomförda litteraturstudien har vi funnit faktorer som har potential 

att påverka det konsumtionsmönster som nämns ovan. Intresse påverkar enligt teorin 

vilken typ av innehåll som konsumeras (Sela et al. 2015) och har därmed tagits fram 

som en påverkansfaktor på konsumtionsmönstret. Betalningsvillighet behandlas även 

det som en faktor som påverkar konsumtionen av digitala nyheter. Det omnämns av 

Findahl & Davidsson (2015) att då Internet används för att söka information är 

nyheter det vanligaste att söka efter (Findahl & Davidsson 2015). I och med det ser 

vi Internetanvändande som en potentiell påverkansfaktor på konsumtionsmönstret av 

digitala nyheter. Ägandet av digitala enheter ökar i Sverige (Findahl & Davidsson 

2015), användandet av fler enheter vid nyhetskonsumtion ökar också (Newman et al. 

2015). I och med det ser vi även teknologiska vanor som en faktor med potentiell 

påverkan på konsumtion av digitala nyheter. En femte faktor som setts påverka 

konsumtionsmönstret rent teoretiskt är nyheters trovärdighet. Enligt teorin finns även 

ett samband mellan utlämningsform och hur en nyhets trovärdighet uppfattas 

(Turcotte et al. 2015). Interaktivitet har också en påverkan på konsumtionsmönstret 

gällande exempelvis den aktivitetsnivå en individ uppvisar. De påverkansfaktorer 

som framkommit i litteraturstudien är alltså: 
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 Intresse 

 Trovärdighet 

 Betalningsvillighet 

 Internetanvändning 

 Teknologiska vanor 

 Interaktivitet 

 

Teorin visar att det finns olika utlämningsformer för digitala nyheter. De 

huvudområden som identifierats är som nämnt sociala medier, hemsidor och mobila 

applikationer. Nyheter konsumeras i olika stor utsträckning på dessa och individer 

uppvisar olika inställningar till de olika utlämningsformerna. Breese-Vitelli & 

Borkovich (2013) menar exempelvis att individer föredrar mobila applikationer som 

utlämningsform för digitala nyheter. Enligt Oeldorf-Hirsch & Sundar (2015) och 

Turcotte et al. (2015) har individer även en positiv inställning till att ta del av digitala 

nyheter via sociala medier.  

 

De individuella preferenserna i form av konsumtionsmönstren, påverkansfaktorerna 

och utlämningsformerna har studerats i separerade åldersgrupper. Åldersindelningen 

har gjorts baserat på att teorin menar att ålder påverkar konsumtionen av digitala 

nyheter i relativt hög grad (Chyi & Lee 2013). Förutom att nyhetskonsumtionen 

påverkas ses även en skillnad i hur olika åldersgrupper använder olika 

utlämningsformer såsom sociala medier på ett varierat sätt (Findahl & Davidsson 

2015). Vidare antyds exempelvis även i teorin att olika åldrar använder Internet på 

ett varierat sätt och i varierande utsträckning (Williams & page 2011).  

 

  



  
 

53 

4 Resultatredovisning 

I kapitlet nedan redogörs för den primärdata som har samlats in. Vi redogör 

uttömmande för resultatet från den empiriska studie som har genomförts i form av 

intervjuer och fokusgrupper. Strukturen på kapitlet är uppdelad efter de tre 

åldersgrupperna som undersökts. Vidare presenteras resultatet från intervjuerna och 

fokusgrupperna separat. 

 

4.1 Åldersgrupp 18-25 

4.1.1 Intervjuer 

4.1.1.1 Konsumtionsmönster 

Tid 

Då respondenterna ombads uppskatta fördelningen av hur mycket de konsumerar 

nyheter via traditionella och digitala utlämningsformer framkom det att majoriteten 

av nyheterna de konsumerade var digitala. Jonna uppgav en att hon konsumerar 60 % 

av nyheterna digitalt och 40 % av nyheterna via traditionella medier. De resterande 

deltagarna uppskattade att de till 90 % konsumerar nyheter via digitala 

utlämningsformer. 

 

Läsbeteende 

Från intervjuerna framkom det att respondenterna ofta konsumerar nyheter vid flera 

tillfällen per dag. Olle beskriver att han inte alltid läser nyheterna så grundligt utan 

att hans nyhetskonsumtion ofta består av kortare men mer frekventa lässtunder. Han 

uttrycker att han ibland “bara i all hast kollar och läser första meningarna eller 

klickar på rubriken.” Ester säger att “man vill ju inte ha en jättelång text som tar för 

mycket tid att läsa, man vill ha en sammanfattning.” De respondenter som 

uppskattade att 90 % av den totala nyhetskonsumtionen var digital tenderade också 

att följa flera olika nyhetskällor aktivt.  

 

Nyhetskonsumtion på digitala enheter 

Det framkom under intervjuerna att respondenterna använder sig av olika 

kombinationer av smartmobiler, plattor och datorer vid konsumtion av digitala 

nyheter. Datorn och smartmobilen ansågs vara viktiga enheter för att konsumera 

nyheter, även om smartmobilen var den som användes i störst utsträckning. Olle och 
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Joakim berättade även att de ofta använder enheterna omväxlande. Olle berättar att 

“nästan alla nyhetskällor jag följer aktivt följer jag på alla tre enheter” och Joakim 

beskrev att hans val av enhet till stor del bestämdes av vilken som är närmast. 

Samtliga respondenter uppskattade den tillgänglighet och mobilitet som 

smartmobilen erbjuder och nämner det som enhetens största fördelar. De nämnde 

dock att en nackdel med smartmobilen är dess storlek vilket kan ha en negativ 

påverkan på navigeringen, läsandet av texter samt göra den mindre lämplig för 

videoklipp. Olle berättade även att hemsidor som inte är mobilanpassade är 

någonting han stör sig på mycket. Datorn menar de är lättare och smidigare att 

navigera på, samtidigt som det större formatet på datorn gör den bekvämare att läsa 

och titta videoklipp på. 

 

Aktivitetsnivå 

Samtliga respondenter beskrev att deras nyhetskonsumtion till mesta del var av en 

passiv art. I många fall utsätts respondenterna för nyheter via exempelvis deras 

nyhetsflöde på Facebook, bekanta som delar nyheter eller notifikationer från 

nyhetsapplikationer, istället för att de själva aktivt söker efter nyheter. Joakim 

berättar att hans konsumtion är främst passiv med vissa undantag, exempelvis när 

ämnet är särskilt intressant, när informationen från första källan inte känns tillräcklig 

eller om det har hänt något särskilt som attacken i Bryssel. Olle instämde och nämner 

också Brysselattacken som ett exempel då han aktivt letat efter nyheter. Olle 

upplever att han till viss del konsumerar nyheter aktivt genom förståelsen för att de 

nyheter han gillar på Facebook påverkar vad han senare får upp i sitt flöde. Vilket på 

så sätt till viss del styr hans framtida nyhetskonsumtion. 

 

Innehållsformat 

Respondenterna berättar att de framförallt konsumerar nyheter i textformat. 

Videoformat var även populärt men tidsmässigt tog det längre tid än text, vilket 

kunde vara en nackdel. Olle menar dock att: 

 

Det som jag oftast klickar på, men i slutändan går mindre tid åt är videoklipp. Det 

kommer upp ett videoklipp på bara en halv minut jämfört med en artikel som man 

sitter och läser i flera minuter.  

 

Joakim och Olle menar att nyheter i textformat är bättre, samtidigt som att det är 
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lättare att ta del av på resande fot. Ester tycker även att det går snabbare att komma åt 

informationen i textformat. Hon menar att det är möjligt att ta till sig text snabbare 

samtidigt som reklamen innan videoklippet undviks. Videoformat upplevdes av flera 

respondenter som ett avslappnande sätt att konsumera nyheter som inte är lika 

ansträngande. Olle menar även att video skapar mervärde i situationer då det är 

viktigt att få en återspegling av hur någonting såg ut. Han använder hockeymatcher 

och spelhöjdpunkter som ett exempel. Vidare tillade han att han anpassar formatet 

beroende innehållet. En respondent konsumerade nyheter i ljudformat om än väldigt 

sällan, video och text var de vanligaste formaten. 

 

4.1.1.2 Påverkansfaktorer 

Intresse 

Från intervjuerna framkom att intresse påverkar respondenternas konsumtion av 

digitala nyheter till viss del. Olle menar att hans intressen delvis styr den typ av 

innehåll som han konsumerar:  

 

Kändisnyheter intresserar mig inte alls jämfört med sport eller politik där jag har 

ett intresse. Jag tror nog att det är ganska vinklat åt det hållet. Det som jag tycker 

om att göra och prata om själv är också sådant jag läser mer av. 

 

Han menar vidare att det han är intresserad av vill han ha en djupare förståelse för, 

vilket resulterar i att han läser mer om sådant. Joakim instämde, på ett liknande sätt 

berättar Jonna att hon läser mer sällan om sådant hon inte är intresserad av. Hon 

menar även att hon har ett intresse av att hålla sig uppdaterad om vad som händer i 

omvärlden. Vidare berättar hon att hennes intressen ibland inte påverkar hennes val 

av nyheter och att det räcker med att en nyhet “ser inbjudande ut.” Joakim berättar 

även att exklusive intresse som påverkan på val av innehåll tycker han det är viktigt 

att hålla sig uppdaterad och att det sociala värdet av att kunna hänga med i 

diskussioner är viktigt. Olle instämmer och uttryckte att “nyheter är en stor del av 

ens liv hur man än vrider och vänder på det.” Jonna och Ester nämner också nyheter 

som en underhållningskälla och någonting som kan användas som tidsfördriv. 

 

Trovärdighet 

Respondenterna ombads beskriva vad som kännetecknar en trovärdig nyhet. De 

ansåg att en trovärdig nyhet kännetecknas av att den visar hela bilden och att den tar 
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upp flera sidor av ett problem. En nyhets trovärdighet ansåg även kunna stärkas 

genom att inkludera källor, att den är väl skriven och genom att tydligt redogöra för 

vad som är fakta och vad som är tyckande. Vid bedömning av en nyhets trovärdighet 

ansågs nyhetskällan vara en viktig faktor. Detta gällde även när bekanta delar nyheter 

på sociala medier där en nyhet ansågs vara mer eller mindre trovärdig beroende på 

personen som delade nyheten. Ester berättar även att en hemsidas struktur kan 

påverka hur hon uppfattar källans trovärdighet och att exempelvis för många 

annonser kan ha en negativ påverkan. Joakim upplever att det går väldigt fort vid 

rapportering av nyheter och att det ibland sker på bekostnad av trovärdigheten. Han 

gav ett exempel på när ett videoklipp på ett bombningsdåd felaktigt användes för ett 

annat terrordåd och menar att det är viktigt att nyheten är väl genomsökt. Olle 

nämner även att trovärdigheten på nyheten har varierande betydelse beroende på 

vilken typ av nyhet som rapporteras. Enligt honom har trovärdigheten större 

betydelse när det handlar om exempelvis hans yrke som lärare än sport, han uttrycker 

gällande sport att “när de säger att det blev 4-1, då blev det 4-1.” Samtidigt som 

både Ester och Jonna tycker trovärdighet är viktigt så läser de mycket nyheter som de 

inte själva anser vara djupgående eller ordentligt genomarbetade.  

 

Betalningsvillighet 

Vid intervjutillfället uppgav samtliga respondenter att de inte betalar för någon 

nyhetskälla, samtidigt som de visade en ovilja gällande att betala för digitala nyheter. 

Olle resonerar att “Det finns så mycket tillgängligt idag som är så bra att det finns 

ingen anledning för mig att betala för någonting just nu.” Joakim berättar: “Jag tror 

inte jag någonsin kommer att göra det (betala för nyheter). Det går alltid att få tag 

på nyheterna. Det skulle väldigt mycket till för att jag skulle betala för det.” 

Respondenterna enas om att kvaliteten på nyhetskällan måste vara väldigt hög för att 

de skulle överväga att betala för den. När frågan om deras inställning till reklam på 

gratis nyhetssidor ställdes berättade Joakim och Olle att de förstår syftet med reklam 

som ett medel att få tillgång till nyheter gratis, men att de tycker det är viktigt att det 

sköts på ett bra sätt. Tre av fyra respondenter använde sig av en tjänst som blockerar 

reklam. 
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Internetanvändande 

Respondenterna uppgav att deras internetanvändande bidrog till att de konsumerar 

mer nyheter. Joakim och Olle uppskattade att de använder Internet åtminstone 

hälften av deras vakna tid, ca 8-10 timmar per dag. Ester menade att ökad mängd tid 

spenderad på Internet innebär att hon spenderar mer tid på nyhetssidor och på sociala 

medier där hon utsätts för nyheter. Olle instämmer och berättar igen hur nyheter 

levereras till honom via exempelvis Facebook även om han inte aktivt söker efter 

dem. 

 

Teknologiska vanor 

Samtliga respondenter ägde en smartmobil. Tre av de fyra respondenterna ägde även 

en dator eller surfplatta, en respondent ägde förutom smartmobilen en surfplatta och 

dator. Olle tror att hans teknologiska vanor bidrar till att han nås av flera nyheter: 

“Just för att mobilen har jag i fickan hela tiden. Så fort det finns tio sekunder över så 

är smartmobilen i handen.” Han berättar vidare att hans konsumtion hade nog inte 

påverkats så mycket av att förlora en särskild enhet, däremot om han skulle ta bort 

alla tre skulle han konsumera betydligt mindre nyheter. Han angav traditionell TV-

sändning som ett exempel på något som skulle användas om han inte hade sina 

digitala enheter och såg då ett problem i att “Tv:n har ju sina sändningstider i och 

med att sporten går vid 8:15 och om man inte tittar då så missar man det.” Joakim 

instämmer och tillägger att det skulle vara mer ansträngande att ta till sig nyheter 

utan de digitala enheter han äger. 

 

Interaktivitet 

Det upplevdes enligt Olle som positivt att då andra går in och delar saker på 

Facebook får han en slags sortering av de nyheter han får upp utan att anstränga sig, 

vilket han upplevde som smidigt. Han såg även att det fanns en påverkan på hur han 

agerar utifrån vem som delat nyheten ursprungligen. Uppfattade han personen som 

trovärdig var det mer troligt att han gick in och läste nyheten. Joakim delade Olles 

uppfattning angående det, och sade att personen som delat nyheten kunde påverka 

intresset för nyheten både positivt och negativt. Han menade att han läste rubriken 

och tog ställning till hur väl den kongruerade med den som delat nyheten. Baserat på 

det gjordes sedan en bedömning av hur intressant nyheten var. Ester såg generellt sett 

en problematik i att källkritiken var bristande på sociala medier, vilket gjorde att det 
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var irrelevant vem som lagt upp nyheten. Intresse styrde istället vilka länkar hon 

klickade på. Jonna påpekade samma synsätt, och menade därmed att det inte 

påverkade vem som delat nyheten.  

 

4.1.1.3 Utlämningsformer 

Hemsidor och mobila applikationer 

I samband med att respondenterna beskrev sina nyhetsvanor så framkom det att alla 

fyra använder sig av en mobil nyhetsapplikation. Antalet nyhetsapplikationer som de 

använde sig av var begränsat, tre av respondenterna använde sig av enbart en 

applikation och en respondent använde sig av två. Olle menar att “man inte känner 

för att ha så fruktansvärt många appar (…) Skulle man ha flera olika blir det 

osmidigare i slutändan för mig.” När de inte använder sig av en mobil applikationen 

så använder de mobila hemsidor istället. Där menar Olle att han kan komma åt flera 

olika hemsidor i samma applikation. Jonna menar att en fördel med 

nyhetsapplikationer är att allt innehåll är samlat på ett och samma ställe, det är lättare 

att skrolla igenom och att det är en fördel att endast rubrikerna syns. Joakim håller 

med om att upplägget främst gör det lättare att se vilka artiklar som finns och tycker 

att det är mindre rörigt på applikationen. Ingen av respondenterna mottar längre 

notifikationer från applikationen då de upplever dem som störande. De menar att 

mängden notifikationer är för stor och att nyheterna inte alltid känns relevanta eller 

viktiga. Ester menar att då hon mottog notifikationer såg hon fördelen med att kunna 

läsa om nyheten direkt när de publiceras men betonade samtidigt att “det är ju också 

väldigt jobbigt att ha en mobil som plingar till hela tiden.” 

 

Sociala medier 

Samtliga respondenter hade konton på de sociala medierna Facebook, Snapchat och 

Instagram, Olle hade även ett Twitter konto. Facebook användes relativt frekvent av 

alla respondenter följt av Snapchat och Instagram. Olle menar att han använt Twitter 

en gång i sitt liv. På Facebook följde två av fyra respondenter någon typ av 

nyhetskälla som exempelvis Aftonbladet och SVT sport. Men i störst utsträckning 

konsumerar respondenterna nyheter på Facebook genom att nyheterna delas av 

bekant; “Jag följer inga nyhetssidor, det är mest när någon delar eller länkar en 

nyhet” säger Jonna. Olle berättar att han tycker om sociala medier som en 

utlämningsform för nyheter. Han menar att nyheter sprids snabbt på ett informellt 
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sätt och att det är möjligt att få en uppdatering om något som hänt för att sedan läsa 

mer vid ett senare tillfälle. Ingen av respondenterna uppgav att de följer nyheter på 

Instagram eller Snapchat. Joakim berättar att han tycker Instagram känns mer 

personligt i jämförelse med Facebook, “Instagram känns fortfarande personligt på 

något sätt, man bryr sig fortfarande om vad som finns… Facebook känns mest som 

en informationskälla." När vi frågade om de följer någon nyhetskälla på Snapchat 

svarade Olle att “Snapchat är nog mest bara för dumheter, skicka larviga bilder till 

polare bara." Samtliga respondenter anser att sociala medier inte ersätter den vanliga 

nyhetskällan. 

 

4.1.2 Fokusgrupper 

4.1.2.1 Konsumtionsmönster 

Tid 

Då den yngsta åldersgruppen tillfrågades angående fördelningen på hur mycket av 

deras nyhetskonsumtion som är digital framkom följande resultat (fetstil 

representerar digitala nyheter) 90/100 %, 100 %, 100 %, 50/50 % och 90/10 %.  

 

Läsbeteende 

Under fokusgruppen uppgav respondenterna att de tenderar att främst läsa rubriken 

för att se om innehållet ser ut att vara intressant. Det framkom dock senare i 

diskussionen att text som format upplevdes som positivt eftersom att det gav 

möjlighet att läsa artiklar på djupet. Då respondenterna tog del av material de var 

intresserade av sades djupläsningen öka.  

 

Nyhetskonsumtion på digitala enheter 

Tre av respondenterna uppgav att smartmobiler är det de använder i störst 

utsträckning för att konsumera nyheter. Resterande två respondenter menade istället 

att de använder datorer mest för att konsumera sina nyheter. Smartmobilen ansågs ha 

fördelar i form av att den har hög tillgänglighet, är snabb och det är enkelt då den 

inte kräver att individen bär med sig en enhet extra. Det upplevdes som en nackdel 

att smartmobilen är väl liten för att konsumera nyheter dock. Respondenterna 

tillfrågades vidare om vad som upplevdes som fördelar med att använda datorn. Det 

faktum att datorn har större skärm ansågs vara positivt, det nämndes även vara bra att 

datorn är snabbare. Vidare ansågs det även vara positivt att det är enkelt att få 
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åtkomst till nyheterna via datorn i exempelvis en paus i studierna. Att konsumera 

nyheter via surfplattor diskuterades kortfattat och då framkom att surfplattan ansågs 

vara otymplig jämfört med smartmobilen.  

 

Aktivitetsnivå 

Generellt sett uppvisades ett passivt konsumtionsmönster bland respondenterna i 

fokusgruppen. Dock sades det vara positivt att digitala nyheter alltid finns 

tillgängliga när individer vill söka upp dem aktivt. Utifrån att konsumtionen ofta är 

av passiv art identifierades det även som fördelaktigt att digitala nyheter kan komma 

direkt till en. Gruppen tillfrågades angående om de är aktiva genom att de delar 

nyheter vidare på exempelvis Facebook och gav då blandade svar. Hermina uppgav 

att hon delade vidare då det är ämnen som berör henne och som hon vill att andra ska 

uppmärksamma. Hon menade att det känns bra att kunna bidra till att människor får 

kunskap om saker. Det framkom även att Jonas menade att han inte kände behov att 

dela länkar, då informationen kommer fram till de som behöver den på andra sätt, 

eftersom att andra delar. 

 

Innehållsformat 

Respondenterna tillfrågades om vilket format de föredrog på nyheterna som 

konsumerades. Gruppen uppgav att de konsumerar nyheter i olika format. Text var 

det som konsumerades mest men det nämndes även att det inte var ett helt frivilligt 

val då större delen av nyheter som läggs upp är i textformat. Video uppskattades 

mest då det hänt någon större händelse. Artiklar ansågs vara positiva då de är mer 

utförliga och inte lika komprimerade som videor. Därmed ansågs de ge hela 

sanningen i större utsträckning. Dock sades även att en video kunde vara bra för att 

lägga grunden och att sedan var det positivt om det fanns en artikel också som gav 

möjligheten till en fördjupning. Artiklar ansågs vara mer trovärdiga och det kunde 

även vara jobbigt att videon måste buffra och att det ofta var reklam i början. Det 

sades att reklamen är det jobbigaste vid konsumtionen av video. Podcasts användes 

inte i så stor utsträckning för att konsumera nyheter. Det formatet uppgav 

respondenterna främst användes för att få tillgång till branschnyheter. Positivt ansågs 

vara att det är möjligt att lyssna på Podcasts då hushållssysslor exempelvis utfördes. 

Vanlig radio användes också i låg utsträckning och sades möjligtvis vara påslagen i 

bilen. 
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4.1.1.2 Påverkansfaktorer 

Intresse 

Respondenterna tillfrågades angående vilket innehåll de läser och vad det valet 

baseras på. Gruppen var överens om att intresse till största del styr det innehåll som 

de väljer att konsumera när det gäller nyheter. Som ytterligare orsak nämndes att 

respondenter läste det som behövs för att hålla sig uppdaterad inom 

jobbsammanhang. 

 

Trovärdighet 

Gällande nyheters trovärdighet diskuterades det till viss del utifrån sociala medier 

och då nämndes både personen som delade och källan till nyheten vara av vikt. 

Vidare sades det att artiklar upplevs som mer trovärdiga än exempelvis filmklipp. 

Anledning som uppgavs var att det är enklare att se vem som publicerats en text då 

den ofta är underskriven med ett namn. Det finns ofta även en bild på journalisten 

som skrivit och en mejladress vilket ger en större tillförlitlighet till källan. 

 

Betalningsvillighet 

I nuläget betalar respondenterna inte för digitala nyheter. De menar att i dagsläget 

uppfattas det ofta automatiskt som att saker på Internet ska vara gratis, men säger 

också att det är konstigt då de kan tänka sig att betala för en dagstidning ibland. 

Vidare säger exempelvis Jonas att om han betalar för en dagstidning är det för att få 

tillgång till de djupare reportage som erbjuds där, exempelvis om sport. Det framkom 

att för att det skulle vara mer troligt att de kunde tänka sig att betala skulle 

nyhetskällorna behöva finnas på ett samlat ställe, där en prenumeration på flertalet 

tidningar erbjuds. Då skulle även den typ av nyheter som individen ville läsa finnas 

samlade på ett enkelt sätt. Vidare sades att de inte ansåg att det är bra att behöva 

betala för nyheter om avsikten endast är att läsa rubriken. Det är acceptabelt att 

betala för att få tillgång till djupare artiklar. 

 

Det ansågs vara konstigt att blanda reklam med nyheter, men i diskussionen 

framkom också att det är acceptabelt att blanda dessa om det innebär att nyheterna då 

är gratis. Det menades vara generellt sett positivt att reklamen fanns där då en 

bredare publik får tillgång till nyheterna på det sättet. I nuläget använder 50 % av 

respondenterna Adblock för att slippa de annonser som finns på hemsidor. Ellinor 
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uppgav att hon valt att inte ta bort dem för att hon tyckte att det kan vara intressant 

att se dem. 

 

Teknologiska vanor 

I nuläget uppgav alla respondenter att de har en smartmobil och dator. Vidare har en 

av respondenterna en surfplatta. Det identifierades av respondenterna ha en positiv 

effekt på nyhetskonsumtionen då smartmobilen alltid finns tillgänglig. 

 

Interaktivitet 

Respondenterna uppfattade att det är relativt vanligt att människor i deras nätverk 

delar nyheter vidare. De uppfattade det inte som störande då de ansåg att om någon 

väl delade något var det viktigt för den individen. De upplevde även att många som 

delade, delade samma typ av innehåll frekvent vilket indikerade att det var något de 

brydde sig om. Det i sin tur kunde göra att respondenterna uppmärksammade det 

mer. I det fallet kunde det även ses som positivt om en person delade nyheter vidare 

och ansågs vara trovärdig eftersom att det gjorde att informationen kom direkt till en 

utan ansträngning. Hermina nämnde exempelvis att hon fann det intressant när 

insatta människor delade saker om exempelvis krig. Det nämndes även att om 

personen som länkade en nyhet upplevdes som trovärdig uppmärksammades nyheten 

mer, men källan ansågs även den ha en inverkan. Det diskuterades dock även att om 

någon delade väldigt mycket innehåll och ofta valde de eventuellt att sluta följa den 

personen. 

 

4.1.1.3 Utlämningsformer 

Hemsidor och mobila applikationer 

Det nämndes både fördelar och nackdelar med att använda sig av nyhetsapplikationer 

på mobilen. Vid diskussionen framkom att applikationen kan ses som bättre då den 

har ett något större format och att det är smidig och erbjuder snabb åtkomst. Det 

sades dock även att det är enklare att bara gå in och besöka hemsidan någon gång 

ibland. Något som nämndes som irriterande med applikationen är att den sänder ut 

notifikationer vilket upplevdes som störande och som i vissa fall ledde till att 

applikationen togs bort. Notifikationer upplevdes dock som positivt i vissa lägen och 

det var då enbart fåtalet notifikationer sändes ut vid stora händelser. Det uppgavs 



  
 

63 

vara positivt om det var möjligt att skräddarsy vilken typ av notifikationer som 

individen vill ha.  

 

Sociala medier 

Tre av respondenterna använder sig i nuläget av Facebook, Instagram Snapchat. 

Resterande två har dessa tre sociala medier men har även konton på Twitter. Tre av 

respondenterna uppgav att de i nuläget använder sig mest av Instagram. En fjärde 

uppgav att både Facebook och Instagram användes mest, den femte menade att denne 

använder Facebook och Snapchat mest. Ellinor nämnde att hon följer nyhetskällor på 

Facebook och att dessa främst var lokala nyheter, både från nuvarande bostadsort och 

hennes hemort. Andra menade att de endast konsumerar det de får till sig via andra 

användare på Facebook, såsom när människor delar saker. De menade att det är 

smidigt att nyheterna kommer direkt till en på Facebook och att det även är positivt 

att det går att följa människor som belyser de ämnen som uppfattas som viktiga för 

en själv. Gruppen uppgav att det kan bli för mycket nyheter eftersom att det inte var 

det främsta syftet då de var inne på Facebook och att det därmed kunde bli jobbigt. 

De menade även att då människor delar nyheter på Facebook läser de primärt enbart 

rubriken, upplevdes den som intressant kunde de läsa vidare. 

 

4.1.1.4 Framtida utveckling 

Respondenterna tillfrågades angående om de tror att de kommer att fortsätta 

konsumera nyheter på liknande sätt även i framtiden. De menade att de inte förutser 

att de går tillbaka till att konsumera mer traditionellt utan till största del kommer att 

konsumera via digitala utlämningsformer. Dock menade de att det kan ändras hur 

digitala nyheter kan publiceras och förmedlas, exempelvis hur mobila applikationer 

ser ut och fungerar. De trodde även att reportagen kommer att utvecklas, och att de 

därmed inte kommer att se någon anledning att köpa en tryckt papperstidning.  

 

Gällande nyhetsindustrins utveckling tror de att det kan bli nödvändigt att betala för 

att inte få reklam vid konsumtion av nyheter. De menade även att det blir nödvändigt 

att betala för digitala nyheter för att nyhetsbyråer behöver få in intäkter då 

papperstidningar inte säljs i lika stor utsträckning. Det ansågs vara troligt att det blir 

nödvändigt att betala för djupgående reportage. En av respondenterna sa dock att han 

inte tror att det går att få människor att betala för nyheter. Det nämndes att även om 
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alla nyhetsbyråer skulle göra sina sidor till betalsidor är det sannolikt att det växer 

fram mindre sidor som förmedlar nyheter från de större sidorna. 

 

Något som upplevdes kunna vara en nackdel i framtiden var att då digitala nyheter 

kräver att individen aktivt söker efter dem kan människor som inte läser mycket 

nyheter få svårare att få tag i dem. Därmed ansågs det positivt att nyheter spreds på 

sociala medier. På det sättet trodde de även att nyheter sprids mer i framtiden än vad 

de gör idag.  

 

4.2 Åldersgrupp 26-35 

4.2.1 Intervjuer 

4.2.1.1 Konsumtionsmönster 

Tid 

Respondenterna uppgav att nyheter är viktigt för dem då de tillfrågades. Christoffer 

uttryckte att nyheter och information är viktigt och att han upplevde att det var 

viktigt att veta vad som pågår runt omkring en för att underhålla sociala relationer på 

arbetsplats och liknande. Sara menar att det är viktigt men att det inte är något hon 

följer “slaviskt." Petra uttrycker att nyheter är viktigt, men att hon inte läser dem 

varje dag. Då hon konsumerar nyheter läser hon dels tidningar på jobbet och 

konsumerar via digitala nyheter. Petra uppskattade att hon konsumerar mellan 80-

90% av sina nyheter i digitalt format. Christoffer menar att han konsumerar nyheter 

minst tre till fyra gånger i veckan och nämner senare att han går in på Aftonbladets 

nyhetsapplikation minst en gång om dagen. Sara uppskattar även hon att ca 80 % av 

nyheterna hon konsumerar är digitala.  

 

Läsbeteende 

Petra uppgav att hon uppskattar ett djupare innehåll som ger möjlighet till 

djupläsning då hon är intresserad av ämnet, men att annars söker hon inte efter de 

djupare artiklarna. Christoffer uppgav att då han konsumerar artiklar i textformat 

tenderar han att skumma igenom dem snabbt, snarare än att läsa igenom dem på 

djupet. Sara menar att hon tenderar att läsa artiklar ytligt till en början. Om hon sedan 

finner ämnet eller innehållet intressant förändrades hennes läsbeteende till att bli av 

en djupare art. Då eftersökte hon ett djupare innehåll eller artiklar som utvecklar 

ämnet. 
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Nyhetskonsumtion på olika enheter 

Petra och Christoffer uppger båda att de till största del läser nyheter via deras 

smartmobiler, Sara uppger istället att hon läser 80 % av nyheterna på datorn och 20 

% av nyheterna på smartmobilen. Christoffer menar att det finns en nackdel i att läsa 

på smartmobilen eftersom att texten är så liten men att samtidigt finns smartmobilen 

alltid tillgänglig. Sara menade att det är positivt att det är lättare att läsa på datorn 

och menade också att det känns naturligare att söka sig vidare till fler artiklar på 

datorn.  

 

Aktivitetsnivå 

Sara menar att hon tenderar att vara passiv vid konsumtionen av nyheter. Hon 

beskriver själv hur hon ofta inväntar att nyheter kommer till henne innan hon sedan 

söker vidare efter mer information. Christoffer menar att aktivitetsnivån när han 

konsumerar nyheter varierar. När det gäller allmänna nyheter om vad som pågår i 

världen är han mer passiv men vid nyheter gällande hans bransch söker han efter 

dem mer aktivt. Petra uttrycker även hon att hon är passiv vid sin konsumtion av 

nyheter. 

 

Två av respondenterna uppgav att de inte delar nyheterna på Facebook och 

Christoffer sa att han inte vet vilken typ av nyhet som skulle kunna få honom att göra 

det. Sara uppgav att hon delar nyheter till viss del på Facebook, men då hon gör det 

är nyheterna kopplade till hennes arbetsplats.  

 

Innehållsformat 

Christoffer uttrycker att han anser att text är bästa formatet när han konsumerar 

nyheter. Han menar att det underlättar då text tar kortast tid och erbjuder möjligheten 

att skumläsa texten och på så sätt snabbt hitta det intressanta. Om det är en väldigt 

intressant nyhet kan han föredra video, men generellt sett tar det för mycket tid i 

anspråk. Petra anser också att text är bäst. Sara menar dock att hon gillar både text 

och video lika mycket, så länge de inte är i samband med varandra, då föredrar hon 

det ena eller den andra. 
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4.2.1.2 Påverkansfaktorer 

Intresse 

Sara upplever att hennes intressen helt och hållet styr vilka nyheter hon läser. Petra 

instämmer i det och menar att om hon får nyheter till sig via exempelvis 

notifikationer så styr hennes intresse vilka hon går in på eller läser mer om. 

Christoffer menar istället att han läser nyheter för att hålla sig uppdaterad om vad 

som händer, och lägger stor vikt vid att nyheter hjälper honom att underhålla sociala 

kontakter på arbetsplatsen och liknande. Han menar att hans intresse för exempelvis 

olika sporter är irrelevant för valet av de nyheter han läser. 

 

Trovärdighet 

Sara uttrycker i början av intervjun att “det är klart att nyheter är viktigt, men det är 

alltid; har det här hänt?” och diskuterar sedan svårigheten i att veta vad som är vad 

och att det alltid finns en annan sida på allt. Där ses en svårighet gällande att bedöma 

nyheters trovärdighet. Petra uttrycker att trovärdighet till viss del beror på hur texten 

är skriven, men menar också att en bild kan stärka trovärdigheten, då finns mer bevis 

på att det hänt. I linje med det anses video även kunna stärka trovärdigheten på en 

nyhet. Christoffer anser att lokala nyheter uppvisar en något större trovärdighet då 

det oftare är lättare att bedöma trovärdigheten utifrån egna erfarenheter och egen 

kunskap. Respondenterna nämnde att en nackdel de ibland upplever är att 

publiceringen av nyheter går för fort och källkritiken ifrågasätts därmed. Christoffer 

upplever utifrån det att det ibland kommer ut information som inte är sann. 

 

Betalningsvillighet 

I nuläget betalar inga av de tillfrågade respondenterna för någon nyhetskälla. 

Christoffer menar att han inte vill betala för någonting som han kan få tillgång till 

utan att betala för på andra ställen. Petra sade även hon att hon inte kan tänka sig att 

betala för nyheter. Sara uppgav att hon inte vill låsa sig till en viss specifik källa utan 

vill ha bredden som digitala nyheter erbjuder, och därmed inte ville betala för en 

specifik källa. Gällande reklam menade Petra att det inte var något problem om den 

inte var för stor, eller uppfattades som störande. Christoffer uttryckte att reklam 

kunde ses som positivt då det krävs för att kommersiella nyhetsbyråer ska överleva. 

Vidare menar han att det ger en större bred och intressantare nyheter. Av 
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respondenterna använde sig två stycken av Adblock i nuläget och en av dem använde 

sig inte av en tjänst som blockerar annonser. 

 

Internetanvändande 

Respondenternas internetanvändning varierade mellan att vara uppkopplad konstant, 

och fyra till fem timmar per dag. Petra uttryckte att hon använder Internet hälften av 

sin vakna tid, men menade även att det varierade mycket mellan de dagar hon är 

ledig och de dagar hon jobbar. När hon tillfrågades om internetanvändandets 

påverkan på hennes nyhetskonsumtion sa hon att när de dagar hon är ledig och 

använder Internet mer så “ser man ju det tidigare, och är man inte där kanske man 

missar någonting.” Christoffer hade en liknande uppfattning då han menar att 

Internet gör allting så lättillgängligt när vi är uppkopplade 

 

Teknologiska vanor 

Två av respondenterna äger en smartmobil och en dator, den tredje respondenten 

äger båda dessa enheter, men har också en surfplatta. Sara påverkas av sina 

teknologiska vanor då hon konsumerar övervägande delen av digitala nyheter via 

dator, baserat på att hon sitter vid dator hela dagarna på jobbet. Hon uttrycker även 

själv att “Jag tror man konsumerar mer när man har det tillgängligt på både 

telefonen och datorn.” Christoffer upplever också att han påverkas av att äga de 

enheter han har, han uttrycker att det blir enkelt att få åtkomst till nyheterna. 

Samtidigt så menar han att ägandet av alla tre enheter inte påverkar så mycket då han 

har smartmobilen; “Jag behöver ju inte de andra sakerna för att konsumera, jag har 

ju alltid mobilen ... så jag tror inte att det påverkar att jag har tre stycken enheter.” 

 

Interaktivitet 

Respondenterna upplevde att det inte spelade någon roll vem som delat nyheten. 

Christoffer uttryckte gällande om han bryr sig mer då en bekant delat; “Inte mer än 

att jag ser att det är intressant för den här personen.” Han menade vidare att han 

inte får större förtroende för nyheten baserat på att någon delat den. En av 

anledningarna till att det inte påverkade honom då någon annat delat något var att 

han uppfattade att det inte är någons fel om den delade något felaktigt. Petra 

uttryckte dock motsatt åsikt då hon uppgav att det påverkar henne och hennes 

uppmärksamhet positivt om någon som hon känner delat nyheten. Hon uppgav dock 
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att hon inte uppfattar det som att trovärdigheten förändras om någon delat den på 

exempelvis Facebook.  

 

4.2.1.3 Utlämningsformer 

Hemsidor och mobila applikationer 

Då respondenterna i åldersgruppen tillfrågades angående om de läser sina nyheter i 

mobila applikationer sa två utav tre att de i nuläget inte använder sig av någon mobil 

nyhetsapplikation. De som inte använde sig av en applikation använde sig istället av 

de mobila hemsidorna för att få åtkomst till nyheterna. Petra använder i nuläget ingen 

mobil nyhetsapplikation då hon läser nyheter men menar ändå att “Finns det en app 

är det en fördel, för då kan man skrolla igenom mer och se vad man vill.” Christoffer 

menar även han att applikationen är smidig och att den gör det enklare genom att 

skala bort onödiga saker. Den fördel som nämns med hemsidor är att det är lättare att 

dela nyheter genom att kopiera webbadressen. Ingen av respondenterna får några 

notifikationer från nyhetsapplikationer för att de upplever dem som stressande, och 

att de redan får så många notifikationer från andra källor. Petra nämner dock att när 

hon tidigare haft notifikationer från en nyhetsapplikation upplevde hon att hon 

konsumerade mer nyheter. 

 

Sociala medier 

Samtliga respondenter hade konton på Facebook, två av dem hade ett 

Instagramkonto, två hade även ett Twitterkonto och ett Snapchatkonto. Alla använde 

Facebook relativt frekvent och konsumerade på det sättet nyheter via länkar på saker 

som deras nätverk delat. Christoffer uttryckte att han “förlitar sig på ens människor, 

vad de tycker är intressant och så, och kollar på det i så fall.” Endast en av 

respondenterna följde någon typ av nyhetskälla självmant och denna var då kopplad 

till hennes arbetssituation och bransch. Ingen av respondenterna uppgav att de följer 

nyheter på Instagram. Petra följer dock nyheter via Twitter. Hon tycker att det är 

positivt att få nyheterna direkt till sig. 
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4.2.2 Fokusgrupper 

4.2.2.1 Konsumtionsmönster 

Tid 

Då respondenterna tillfrågades angående fördelningen på den tid de spenderar på 

digitala nyheter jämfört med traditionella nyheter framkom följande resultat (fetstil 

representerar digitalt) 90/10, 70/30, 10/90, 50/50 och 70/30. Respondenterna 

upplever att då de eftersöker nöjesnyheter är digitala nyheter ett substitut till digitala 

nyheter. De menar att allt som finns i de tryckta tidningarna finns även som digitala 

nyheter och att det även finns mer och bättre nöjesnyheter digitalt. Då de eftersöker 

samhällsnyheter ser de istället digitala nyheter och traditionella nyheter som ett 

komplement. De uttrycker att det finns tyngre nyheter i tidningen och på Tv:n och att 

de litar mer på dem.  

 

Läsbeteende 

Fokusgruppen uppfattade digitala nyheter som att de ofta var ytligare än tryckta 

nyheter. Vidare sade de att digitala nyheter tenderade att vara innehållsfattiga och att 

de därmed inte erbjöd djupläsning på samma sätt som tryckta tidningar gör. Det 

framkom att notifikationer på applikationer var positivt eftersom att det inte krävde 

så mycket från läsaren, och att denne på så sätt slapp djupläsningen. Det framkom att 

både vid användning av notifikationer och digitala nyheter generellt tenderar 

respondenterna att skumläsa och bara läsa det mest intressanta. Djupläsning förekom 

dock, då ämnet var intressant och då tenderade respondenterna att även söka vidare 

om ämnet på andra källor. 

 

Nyhetskonsumtion på olika enheter 

Respondenterna konsumerar i nuläget sina nyheter på flertalet olika ställen och med 

olika fördelning. Arvid uppger att han främst konsumerar sina nyheter via sin TV, 

vilket ytterligare respondenter instämmer i. Vidare sägs datorn vara viktig, förutom 

Tv:n. Smartmobiler framkommer även som viktigt vid konsumtionen av nyheter, och 

de omnämns vara överlägsna på det sättet att de alltid är tillgängliga. Smartmobiler 

erbjuder möjligheten att söka reda på vad som hänt precis när nyheten kommer till en 

första gången.  
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Aktivitetsnivå 

Respondenterna uppvisade generellt sett låg aktivitet vid deras nyhetskonsumtion. 

De uppgav att de delade med sig av nyheter i låg grad, exempelvis på sociala medier. 

De tillfällen som de faktiskt delade berörde nyheten antingen deras arbetssituation 

eller ett ämne som verkligen intresserade dem. De menade dock att det finns en 

problematik i att aktivt dela nyheter vidare då det är ett sätt att registrera sina åsikter 

öppet. Därmed gillade de enbart eller möjligtvis kommenterade någon enstaka nyhet 

som ansågs vara harmlös.  

 

Notifikationer som sänds ut från applikationer sades i vissa fall kunna öka 

aktiviteten. Det uttrycktes att notifikationer tillåter en passiv konsumtion av nyheter, 

men att de även kan vara en del av att öka aktiviteten. Aktiviteten ökas då genom att 

individen själv sållar aktivt vilka nyheter den vill läsa om och då går in på 

applikationen för att ta del av dem.  

 

Innehållsformat 

Fokusgruppen menade att det finns flertalet fördelar med att konsumera nyheter i 

textformat. Dessa var att text kan konsumeras oavsett var individen befinner sig. Det 

går även att ta en paus då en text läses, för att sedan läsa klart den vid ett senare 

tillfälle. Anton fyllde då i att ännu en fördel med att det går att pausa vid läsandet av 

texten är möjligheten att fundera på vad det faktiskt står, alternativt gå in på en annan 

sida för att söka mer information om nyheten. Fler format såsom ljud eller bild 

uppgavs kunna ge ett mervärde och kunde vara positivt som ett komplement till text, 

exempelvis då texten redan konsumerats. Det nämndes även vara positivt med video 

att den berörde på ett djupare plan och aktiverade fler sinnen. Det framkom att 

nyheter som var fokuserade på nöje föredrogs i videoformat. Då instämde andra 

respondenter och nämnde fler exempel såsom sportnyheter och stora saker som 

händer såsom terrordåd eller naturkatastrofer är bättre i videoformat. 

 

4.2.2.2 Påverkansfaktorer 

Intresse 

Intresse identifierades ha en påverkan på olika sätt på konsumtionen av nyheter. Dels 

nämndes att intresse har stor påverkan på vilka länkar individer går in på via sociala 

medier. Det nämndes även att intresse har en påverkan på vilket format som föredras. 
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Till exempel genom att video kan vara att föredra då individen har ett större intresse 

för ämnet. Vidare nämndes att intresse påverkar det innehåll som respondenterna 

väljer att läsa. 

 

Trovärdighet 

Gruppen tillfrågades angående nyheters trovärdigheter. De menade att det var viktigt 

att det finns källor och bevis och att det står var informationen kommer ifrån. De såg 

även en fördel då video kan visa vad som hänt och på så sätt öka trovärdigheten. Det 

är positivt då flera källor säger samma sak och källan i sig har även stor påverkan på 

hur nyhetens trovärdighet uppfattas. Den renommé en källa har anses ge den en 

högre trovärdighet, det ses även som positivt då människor inom företaget har jobbat 

där länge och är välkända. Nyheter som upplevs som genomtänka ger ett mer 

trovärdigt intryck, vidare ansåg gruppen att tidningar som är speciellt nischade är 

mer trovärdiga. 

 

Det ansågs vara bra att det är lätt att komma åt digitala nyheter och att de alltid är 

uppdaterade. I hand med det går även att det är lättare att justera saker som blivit 

feltryckta. Dock identifierades nackdelar då digitala nyheter ofta upplevs som ytliga 

och att fokus ligger på att skapa rubriker som måste generera klick. I det finns även 

en risk att rubrikerna upplevs som missledande. Det uppfattas som problematiskt att 

nyhetsproduktionen går för snabbt ibland, alla vill få ut nyheten först och därmed 

uppstår en risk i att felaktigt material kommer ut.  

 

Betalningsvillighet 

Astrid betalar i nuläget för nyheter genom att hon prenumererar på en lokal 

dagstidning i pappersformat. Genom det får hon tillgång till sportnyheter i form av 

matcher i videoformat och liknande även på Internet och därmed ansåg hon att det är 

värt att betala för. Fredrik betalar i nuläget för plustjänsten på Aftonbladet, för att på 

så sätt få tillgång till extra artiklar, speciellt rörande sport. Diskussionen ledde till att 

de skulle kunna tänka sig att betala för digitala nyheter för att få tillgång till djupare 

artiklar, krönikor, debattartiklar och liknande. Arvid menar att det är så mycket som 

kräver betalning på Internet nu för tiden, och att det baserat på det inte blir av att han 

betalar för nyheter. 

 



  
 

72 

Internetanvändande 

Vidare tillfrågades respondenterna om deras Internetanvändande, i nuläget varierade 

tiden de spenderar på Internet. Resultatet varierade från två timmar dagligen till 

närmare tolv timmar. De menade att den mängd tid de spenderade på Internet 

påverkar i vilken utsträckning de konsumerar nyheter. Det sades även att den 

påverkan var av positiv art och att de läser mer nyheter då de är uppkopplade 

mycket. Dock framkom även en motsatt åsikt där det nämndes att 

nyhetskonsumtionen kanske är mindre nu. Tidigare lästes dagstidningar, sågs det på 

TV och radion stod ofta på i bakgrunden, vilket ledde till en ökad nyhetskonsumtion. 

 

Teknologiska vanor 

Samtliga respondenter äger i nuläget smartmobiler och datorer, endast en av dem 

äger i nuläget en surfplatta. Utifrån det ses en ökad konsumtion av digitala nyheter då 

respondenterna av vana alltid har sina smartmobiler med sig.  

 

Interaktivitet 

Gruppen upplevde att människor i allmänhet delar renodlade nyheter på sociala 

medier. De menade att människor som har mycket tid, som exempelvis 

mammalediga delar mer nyheter än andra. Det framkom även att de upplever att 

mycket av de nyheter som delas är av negativ karaktär, ofta fokuserade på ilska. Det 

framkom att uppmärksamhet riktas mer mot delade nyheter som överensstämmer 

med individens intressen, snarare än baserat på vem som delat nyheten. Det framkom 

även att det upplevdes som intressant då människor delade djupare artiklar eller 

krönikor som speglade åsikter, ofta baserade på nyheter. De upplevde att olika 

människor i deras nätverk delade saker på olika sätt. En del upplevde att vissa delar 

väldigt mycket saker och det sades då inte påverka trovärdigheten positivt. Det 

ställdes dock i kontrast till människor som upplevdes som väldigt insatta, då 

upplevdes det att nyheten var mer trovärdig.  

 

4.2.2.3 Utlämningsformer 

Hemsidor mobila nyhetsapplikationer 

Gruppen hade en positiv inställning till nyhetsapplikationer över lag. De menade att 

applikationen erbjuder ett bra format som gör det bekvämt för läsaren. En av 

respondenterna menade dock att applikationer upplevdes som överflödiga, då det går 
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så fort att gå in direkt på hemsidan själv. En fördel med nyhetsapplikationer som 

nämndes av vissa i gruppen var de notifikationer som skickas ut med nyheter. De 

menade att det var bra att få en kort uppdatering av vad som pågår. Notifikationer 

kunde dock enligt gruppen upplevas som störande ibland. Astrid, som uppfattade 

notifikationer som bra, kunde hålla med men kände även att hon kunde sålla och att 

det därmed inte var så störande. Sveriges Radios applikation nämndes som en bra 

nyhetsapplikation då det gäller notifikationer. Deras applikation skickar endast ut 

fåtalet viktiga notifikationer, vilket upplevdes som användbart och positivt. Vidare 

nämndes att den applikationen anpassar sig efter var individen befinner sig vilket 

upplevdes som fördelaktigt.  

 

Sociala medier 

Respondenterna tillfrågades om på vilka sociala medier de har konton i nuläget. Alla 

respondenter använder sig i nuläget av Facebook. Tre av respondenterna uppgav att 

de har ett konto på Instagram, vidare uppgav även tre personer att de har ett konto på 

Snapchat. Två av respondenterna hade ett Twitterkonto. Det lyftes fram att Facebook 

inte uppfattas som lika privat längre, utan snarare är en plats där andras åsikter 

speglas, så väl som en plats för marknadsföring. De som använde Twitter menade att 

de i nuläget har det till stor del för att se vad andra uttrycker för åsikter och att följa 

diskussioner om till exempel Tv-program, samtidigt som de tittade på programmet 

själva. Det upplevdes att det blir mycket lokala nyheter på Facebook, vilket andra 

instämde i. Vidare uppgav en minoritet att de följer nyheter via nyhetskällor på 

Facebook. Instagram framkom som en nyhetskälla genom att TV4 ibland publicerar 

nyhetsklipp som små sammanfattningar, vilket uppskattades. Gruppen visade intresse 

för det, och såg det som användbart.  

 

4.2.2.4 Framtida utveckling 

Det diskuterades att intresset för nyheter ökar med åldern. Det framkom även att i 

och med att åldern stiger har det vuxit fram ett intresse att vara allmänt informerad 

snarare än att bara veta vad som är relevant just för individen. Även om de upplever 

att de nu konsumerar ett bredare spektrum av nyheter så sållar de fortfarande bort 

saker som inte upplevs som direkt relevanta, även om de kanske hade varit relevanta 

egentligen. Vidare tror respondenterna att konsumtionen av nyheter kommer att bli 

allt mer nischad och riktad i framtiden. Det möjliggörs då det blir allt lättare att 
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samla in information om de användare som befinner sig på nyhetsbyråernas sidor och 

liknande. De såg även en risk i att de uppfattar att människor orkar ta in allt mindre 

information. Det gör att de riskerar att stänga av och på så sätt inte tar in nyheterna.  

 

Vidare uppstod en diskussion angående om den traditionella papperstidningen 

kommer att finnas kvar eller ej. Först uttrycktes att den antagligen skulle försvinna 

helt. Motsatt uttrycktes att människor alltid vill ha något att bläddra i och få den 

känslan det ger. Sedan framkom snarare att de tror att de mindre lokala 

papperstidningarna riskerar att försvinna då de kanske inte längre kan göra samma 

djupa reportage och mervärdet i så fall försvinner. Dock trodde gruppen att större, 

välrenommerade papperstidningar såsom Dagens Nyheter alltid finns kvar. 

 

4.3 Åldersgrupp 36-45 

4.3.1 Intervjuer 

4.3.1.1 Konsumtionsmönster 

Tid 

Alla respondenter uppgav att de tar del av nyheter dagligen, och att en del av de 

dagliga nyheterna konsumeras i digital form. Vid intervjuerna ombads de uppskatta 

fördelningen av hur mycket av nyheterna de konsumerar digitalt jämfört med 

traditionellt. Cecilia uppgav att hon konsumerar 60 % av nyheterna i traditionell form 

och att resterande nyheter konsumeras digitalt. Alvin och Tomas uppskattade 

fördelningen till 50/50. 

 

Läsbeteende 

Det framkom empiriskt att snabbheten och tillgängligheten till digitala nyheter ses 

som en starkt positiv faktor. Dock såg Alvin en nackdel i att: “Det är mer 

klicknyheter än, alltså de skriver bara rubriker sen är det inte så mycket mer” och 

menade att det journalistiska värdet försvinner lite i och med det. Tomas nämnde 

vidare att digitala nyheter erbjuder möjligheten att snabbt bläddra igenom artikeln för 

att på så sätt endast plocka ut kärnan. 

 

Nyhetskonsumtion på olika enheter 

Respondenterna använder till största del sina smartmobiler vid konsumtion av 

digitala nyheter. De menar att det är enklast då smartmobilerna alltid är tillgängliga 
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De nämner dock att en nackdel med smartmobilen är att texten är så liten och att ur 

den aspekten skulle datorn eller surfplattan kunna sägas vara bättre. Datorn sades 

även ge en bättre överblick över sidan. Cecilia menar även att den typ av nyhet hon 

är ute efter kan påverka vilken enhet hon använder då hon konsumerar nyheter. Vill 

hon läsa ett längre reportage väljer hon hellre surfplattan eller datorn framför 

smartmobilen. 

 

Aktivitetsnivå 

Cecilia menade att det är positivt med digitala nyheter att det är lättare att söka efter 

den typ av artiklar som läsaren vill ha. I och med det menade hon att det är lättare att 

läsa de fördjupningsartiklar som det finns intresse för. Hon menade även att hon är 

aktiv då hon eftersöker nyheter, vilket även Alvin stämmer in i. Tomas menar dock 

att han varit mer aktiv tidigare men blivit mer passiv nu. Respondenterna menar att 

nyheter diskuteras bland människor och frekvent kommer upp, exempelvis i 

fikarummet på jobben. De delar dock sällan med sig av nyheter via sociala medier. 

De upplever att det är relativt vanligt att människor i deras omgivning delar och 

länkar nyheter frekvent. Gällande att dela nyheter vidare på Facebook uttryckte 

Tomas följande “Jag känner att om jag ska dela en nyhet så måste jag verkligen stå 

bakom den." Han menade att det är lättare att dela ett roligt klipp då det innebär att 

det endast krävs ett ansvar för att klippet är roligt. Liknande resultat framkom då 

Cecilia uttryckte att hon inte frekvent delade nyheter. En möjlig anledning till att hon 

skulle dela någonting skulle dock vara att det är en lokal nyhet av positivt slag. 

Cecilia uttryckte att hon kunde dela nyheter “om det kommer lite såhär goda, roliga 

nyheter, ibland är det för mycket deppigt, då kan jag göra det.” 

 

Innehållsformat 

Då intervjuerna genomfördes diskuterades respondenternas konsumtion av nyheter i 

olika format. Genomgående var text det format som uppskattades mest, dock nämnde 

alla respondenterna i åldersgruppen att de tar del av nyheter i ljudformat på ett eller 

annat sätt. Alvin och Cecilia konsumerar nyheter som tillhandahålls i ljudformat via 

digitala nyhetskällor. Det ansågs då vara värdefullt eftersom att nyheterna kan 

konsumeras exempelvis samtidigt som arbetsuppgifter utförs. Videoformat på 

nyheterna användes till viss grad och ansågs leverera mervärde då det ibland kan ge 

en tydligare bild av vad som hänt. Det var dock inte ett primärt format vid digital 



  
 

76 

konsumtion utan då användes istället TV för att tillgodose det behovet. Här nämndes 

dock en fördel med TV och således videoformat då Tomas nämnde att det fångar 

uppmärksamheten på ett tydligare sätt. 

 

4.3.1.2 Påverkansfaktorer 

Intresse 

Då respondenterna tillfrågades gällande hur mycket intresse påverkar vilken typ av 

nyhetsinnehåll som de konsumerar menade de att intresse har en viss påverkan. 

Tomas menade till exempel att han såg att hans nyhetsvanor utvecklats i takt med att 

hans intressen ändrats. Som exempel nämndes att den typ av nyheter och 

nyhetsinnehåll som han väljer att läsa har utvecklats då han fick barn och således ett 

intresse i att följa med i den typen av nyheter. Alvin menade vidare att intresse i hög 

grad påverkade den typ av nyhetsinnehåll som han väljer att konsumera, och 

uttryckte därmed “är man intresserad av, då kan man läsa det lite noggrannare eller 

läsa det över huvud taget." Cecilia menade att dels påverkar intresse hur hon läser då 

hon söker efter mer artiklar om saker som hon är intresserad av och försöker att 

gräva djupare. Hon lyfte även fram intresset av att vara allmänbildad som viktigt och 

menade att det gör att hon läser mer nyheter. Tomas hänvisade till vad han benämnde 

som “närhetsprincipen” där han menade att ju närmare en nyhet relaterar till honom 

desto viktigare är den. Relationen gällde då inte bara det fysiska avståndet utan också 

hur nyheten berörde människor i hans släkt och omgivning. 

 

Trovärdighet 

Nyheters trovärdighet och vad som kännetecknar en trovärdig nyhet behandlades 

också. Trovärdigheten ansågs till stor del bero på nyhetskällan som ger ut nyheten. 

Cecilia menade att hon uppfattade det vara problematiskt för trovärdigheten om 

källan har en bakomliggande agenda. Vidare ansågs en viktig faktor för att en nyhet 

ska uppfattas som trovärdighet vara att flera källor rapporterar samma sak. Sara 

menade att en sak som kan ge en nyhet ett mer trovärdigt intryck är om den är 

detaljrik. Exempelvis en nyhet som har med detaljer såsom klockslag, namn och har 

mer källor och information runt händelsen är lättare att lita på. Cecilia menar att 

digitala och traditionella nyheter kompletterar varandra men att en fördel är att 

digitala nyheter uppdateras snabbare. Hon såg dock en nackdel i det då hon nämnde 

att det ibland känns som att nyheterna publiceras för snabbt utan att ha granskats. 



  
 

77 

Alvin menade i linje med det att en genomarbetad nyhet med ordentlig 

bakgrundskoll påvisade trovärdighet. 

 

Respondenterna var eniga i att lokala nyheter har en högre trovärdighet. Då Cecilia 

tillfrågades om detta svarade hon, liknande Tomas att: 

 

Svårt att säga, men samtidigt så befinner man ju sig närmre de här nyheterna och 

mycket får man information om kanske via flera olika kanaler. Så mycket av det 

är kanske något lättare att känna att de är trovärdiga. 

 

En annan aspekt som diskuterades med Alvin var så kallade hyperlänkar och deras 

påverkan på trovärdighet. Han menade att då hyperlänkar fanns med påverkade det 

på ett positivt sätt, då det gav åtkomst till bakgrundsfakta som inte alltid kan visas i 

kortare digitala artiklar. 

 

Betalningsvillighet 

Två av de tillfrågade berättade att de i nuläget betalar för nyheter i någon form. Alvin 

berättade att han i nuläget prenumererar på dagstidning i form av lokala nyheter. 

Cecilia berättade att även hon prenumererar på en lokal dagstidning, Tomas betalar i 

nuläget inte för nyheter. Ingen av dem betalade för en digital nyhetskälla och hade 

varierande inställning till det. Alvin menade att han kan läsa det som står på 

Internetsidan i papperstidningen istället. Tomas resonerade istället såhär:  

 

Jag har kanske vuxit upp den med den delen, att man betalar genom annonser och 

så, genom att jag använder min tid på deras plats. Så då tycker inte jag att jag ska 

betala mer. 

 

Cecilia uppgav att hon upplever det som störande då reklam poppar upp framför det 

hon läser. Respondenterna uppgav att de i nuläget inte använder sig av en tjänst som 

blockerar reklam. 

 

Internetanvändande 

Respondenterna menade att ökat internetanvändande har en påverkan på 

konsumtionen av digitala nyheter, på så sätt att konsumtionen ökar. Cecilia och 

Alvin uppfattade det som att de använder Internet ca två-tre timmar om dagen. 

Tomas instämde i den tiden men sa också att han är uppkopplad hela sin arbetstid 
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och därmed är uppkopplad tio till elva timmar om dagen. Då han tillfrågades om hur 

han tror att hans internetanvändande påverkar hans nyhetskonsumtion svarade han i 

linje med de andras svar att:  

 

Ja det gör det ju ganska mycket, alltså för det, det är tillgängligt, lättare. Så ju mer 

jag är ute på Internet ju större chans har jag ju att stöta på någon nyhet som jag 

skulle läsa, så det skulle jag säga är mycket. 

 

Teknologiska vanor 

Av respondenterna som deltog i åldersgruppen ägde alla en smartmobil, surfplatta 

och dator. De menade att de tror att de teknologiska vanor de har, och det faktum att 

de ägde alla tre enheterna påverkade deras nyhetskonsumtion. Exempelvis sa Cecilia 

att:  

 

Ja men jag tror det att man läser mer. Alltså digitala medier använder man ju mer 

när man har det lättillgängligt, jag menar står man till exempel i köer någonstans 

och det är lång kö, och man inser att här kommer man stå i tio minuter, ja visst då 

är det ju lätt att ta upp telefonen, och så kollar man om det har hänt någonting. 

Alltså till exempel, alltså innan hade man inte telefon så hade man ju inte gjort 

det då hade man stått och tittat på något annat. 

 

Alvin och Tomas instämde i liknande resonemang och lyfte fram att då de har 

smartmobiler med sig får de nyheter till sig hela tiden. Vidare sades att teknologiska 

vanor påverkar i form av att situationen påverkar. Exempelvis sades datorer 

användas mer under arbetstid då den var lättillgänglig då. 

 

Interaktivitet 

Det råder blandade meningar kring om andras delande av nyheter påverkar deras 

egen konsumtion. Cecilia och Tomas menar att det påverkar om någon annan delat 

en nyhet. Baserat på vem som delat kan det vara mer troligt att de läser den eller att 

de ser den som mer trovärdig. Tomas uttrycker att om någon delar en länk på 

Facebook så tittar han om länken är av intresse för honom, ibland går han in och 

läser för att:  
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då vet jag att kanske den här vännen har samma situation som vi har ... man har ju 

en viss syn på vännen och då vet man att jaha, hon värderar sådana grejer, och 

hon gör så. Det höjer ju värdet på nyheten också. 

 

4.3.1.3 Utlämningsformer 

Hemsidor och mobila applikationer 

I det resultat som framkommit återfinns det delade åsikter om att ta del av nyheter 

genom hemsidor och mobila applikationer. Alvin och Tomas använder sig inte av 

mobila nyhetsapplikationer då de konsumerar sina nyheter, även om de vid något 

tillfälle har testat att ladda ner en nyhetsapplikation. Cecilia använder sig dock av 

nyhetsapplikationer dagligen. Fördelarna som framkommer är att det går snabbt att ta 

sig in i applikationen och att det på så sätt blir ett steg mindre. Vidare ses en fördel 

med applikationer då individen har en prenumeration, på så sätt undviks steget att gå 

in på hemsidan och logga in. Då länkar på Facebook följs hänvisas användaren till 

den mobila hemsidan vilket angavs som en anledning till att den mobila 

applikationen inte användes. Respondenterna uppgav vidare att de inte använder sig 

av notifikationer i nuläget då de får så mycket notifikationer från andra ställen. 

Cecilia menade dessutom att de stressande henne och fick henne att känna sig 

splittrad.  

 

Sociala medier 

I den äldre åldersgrupper återfanns en låg närvaro på sociala medier. Samtliga 

respondenter nämnde att de har ett Facebookkonton men endast en av respondenterna 

uppgav att denne använder Facebook aktivt. Alvin menade att han inte använder 

Facebook aktivt längre och inte deltar nyheter där då människor länkar artiklar 

baserat på en väldigt lite del av innehållet. Han uttryckte att “Man läser första 

raderna i artikeln men orkar inte läsa mer och så delar de och så tänker man inte 

nästa steg." I samband med det uppgav respondenterna även att de läser nyheter på 

Facebook i varierande grad, vilken till stor del berodde på deras allmänna 

aktivitetsnivå på Facebook. De uppgav att människor i deras omgivning delar 

nyheter, men att det är något som de själva undviker att göra. Alvin och Tomas 

menade att de undviker att dela saker vidare på Facebook, Cecilia menade istället att 

hon delar saker men att det främst är till exempel roliga klipp.  
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4.3.2 Fokusgrupper 

4.3.2.1 Konsumtionsmönster 

Tid 

Fördelningen av i vilken form som nyheter konsumeras i den tillfrågade gruppen 

varierar. Då gruppens medlemmar ombads att uppskatta hur mycket tid de lägger på 

digitala nyheter jämfört med traditionella nyheter framkom följande procentsatser 

(fetstilt representerar digitala nyheter) 50/50, 80/20, 70/30 20/80 och 50/50. Det 

diskuterades att det är bra att nyheterna uppdateras ofta då det händer nya saker. I 

nuläget förväntar vi oss nästan att vara konstant uppdaterade menade de och baserat 

på det förekom det uppsägning av dagstidningen, då det upplevdes att den inte var 

tillräckligt uppdaterad.  

 

Läsbeteende 

Gruppen diskuterade om de ser traditionella och digitala utlämningsformer som ett 

komplement eller substitut. De nämnde att de såg det som ett komplement i och med 

att digitala nyheter inte kan erbjuda samma saker som en vanlig dagstidning i form 

av den mysiga känslan. De uppgav att dagstidningar sades kunna erbjuda en mer 

avslappnande känsla, en stund att landa, som digitala enheter inte kan ersätta. De såg 

det även som ett komplement då de läser de djupare mer komplicerade artiklarna i 

pappersformat. En fördel med digitala nyheter sades även vara att de blir ett 

komplement i att de underlättar för dem som inte orkar ta in så mycket djupt 

innehåll. I den diskussionen framkom även en risk i att människor i framtiden vänjer 

sig vid att enbart ta till sig det korta. Det nämndes vidare att situationen styr 

läsbeteendet och konsumtionen i viss grad, om nyheter konsumeras på jobbet handlar 

det snarare om att ögna igenom en text snabbt, men om nyheter konsumeras hemma 

är det mer troligt att se ett videoklipp. 

 

Nyhetskonsumtion på olika enheter 

Tre av respondenterna i gruppen uppgav att de konsumerar den mesta delen av sina 

nyheter via smartmobiler. Annelie menade att hon enbart konsumerar nyheter via 

datorn då hon gjort valet att inte vara konstant uppkopplad via sin mobil. Vidare 

nämnde Jesper att han konsumerar nyheter mest via datorn på jobbet och på fritiden 

mest via smartmobilen. Smartmobilen sades vara något liten, vilket kan uppfattas 

som störande. Gruppen menar dock att tillgängligheten överväger det problemet. 
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Aktivitetsnivå 

Då gruppen tillfrågas angående om de själva delar vidare har de spridda åsikter. 

Annelie menar att hon ser Facebook lite som en anslagstavla. Hon menar att 

Facebook erbjuder en möjlighet att förmedla sina åsikter och delar därmed med sig 

av saker ibland. Det är inte det senaste som hänt som hon delar, utan mest 

djupgående reportage. Pontus menar istället att han sällan delar men ibland går in 

och gillar, han nämner att de diskussioner som kommer fram i kommentarsfälten 

ibland kan vara problematiska. Således minskar den problematiken den aktivitetsnivå 

som han uppvisar.  

 

Innehållsformat 

Gruppen hade även olika åsikter gällande deras syn på olika format. Det framkom 

olika åsikter angående format, text föredrogs, men det sades även att video och text 

kompletterar varandra. Fördelar med text sägs vara att det går snabbt att ta sig 

igenom och att det är lättare att sålla bort den information som inte upplevs som lika 

viktig. De menar att det kan vara tungt med en video och att ibland saknas tålamod 

att se hela. Gruppen menar att det format de föredrar beror även på vilken typ av 

nyhet det är. Som exempel nämns att de gärna vill se sport i videoformat. De nämner 

att då det gäller sport vill de exempelvis kunna se hur målet går till. Det nämns även 

att sammanhanget påverkar vilket format de föredrar då video föredras på fritiden, 

hemma. Nyheter via ljudformat var inte så vanligt i gruppen, det som framkom var 

att den ibland var på då de körde bil. Respondenterna lyssnade på webradio i liten 

utsträckning. 

 

4.3.2.2 Påverkansfaktorer 

Intresse 

Gruppen tillfrågades angående varför de läser det innehåll de gör i nuläget. Intresse 

identifierades som en viktig faktor, där exempelvis sport kom upp som något de 

väljer att läsa baserat på intresse. I andra hand nämndes att jobbet påverkade vilka 

nyheter som lästes. Där nämndes till exempel att någon hade ett jobb där det var 

viktigt att hålla sig uppdaterad om ekonomi. Det identifierades även som viktigt att 

hålla sig allmänt uppdaterad både lokalt och globalt. 
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Trovärdighet 

Trovärdigheten identifierades som något problematisk vid digitala nyheter då det 

upplevdes som att nyheter ibland lades ut för snabbt och att företagen bara ville sälja 

snabbt. Nyhetskällan nämndes som att den var av vikt och det sades att källans historia 

var en stor del i att skapa trovärdighet. Genom det byggs ett förtroende upp. 

Fokusgruppen upplevde att ibland när det gäller digitala nyheter så känns det som att vem 

som helst kan skriva, och det blir svårt att veta om författaren är seriös. Den känslan 

upplevdes inte på samma sätt då de läste tryckta nyheter. En fördel som identifierades 

med dagstidningar i pappersform var att även om den inte ger informationen lika snabbt 

så står det oftare rätt då materialet kanske hunnits jobba igenom mer innan det 

publicerats. Det stod i kontrast till att digitala nyheter ofta kan vara felaktiga och måste 

rättas.  

 

Betalningsvillighet 

En nackdel som uttrycktes med digitala nyheter var att det kan bli mycket brus som 

gör det svårt att fokusera och sålla. Specifikt nämndes reklam som en typ av brus 

som störde. Det nämndes att betalningsvilligheten för digitala nyheter skulle öka om 

avgiften innebär att reklamen försvinner. De menade även att de kan tänka sig att 

betala för en digital nyhetskälla om innehållet upplevs som trovärdigt och 

genomarbetat. I nuläget uppfattades dock digitala nyheter som för dyrt. En del av de 

som hade en prenumeration på en dagstidning nämnde att de på så sätt får tillgång till 

den sidans digitala nyheter också.  

  

Teknologiska vanor 

Samtliga respondenter ägde datorer, surfplattor och smartmobiler. De menar att det 

faktum att de äger alla tre påverkar deras nyhetskonsumtion till en viss del. Då detta 

diskuterades framkom att de tror att deras teknologiska vanor påverkar konsumtionen 

då de alltid har smartmobilen med sig. I och med att smartmobilen alltid finns 

tillgänglig kan den alltid tas upp och på så sätt ökar konsumtionen av nyheter. Clara 

menar att för henne erbjuder smartmobilen avslappning och en fristad. Som exempel 

nämner hon tillfällen då hon sitter på jobbet och har rast och vill slappna av, då är det 

socialt acceptabelt att ta upp mobilen. På så sätt påverkas hennes nyhetskonsumtion 

av att hon alltid har den med sig. 
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Interaktivitet 

Fokusgruppen tillfrågades om hur de påverkas av att nyheter delas med dem. De 

menade att nyheter främst delas med dem via sociala medier och reaktionerna på det 

var olika i gruppen. Det poängterades att det är viktigt att ifrågasätta artikeln oavsett 

vem som delat, och att det är viktigt att komma ihåg att olika människor har olika 

uppfattningar. Det uppfattades även som viktigt att skapa sin egen uppfattning, 

oavsett vem som delat. I diskussionen framkom dock även andra åsikter där det sades 

att källans trovärdighet påverkar, om den är hög blir artikeln mer intressant att läsa. 

 

4.3.2.3 Utlämningsformer 

Hemsidor och mobila nyhetsapplikationer 

Fyra av fem respondenter använder sig i nuläget av mobila nyhetsapplikationer och 

de nämner flertalet fördelar med dessa. En av fördelarna som kommer fram är 

tillgängligheten som en mobil applikation erbjuder, och att de är mer rakt på sak. De 

nämner vidare att de känner att formatet på artiklarna är bättre anpassade i 

applikationer och att strukturen är bättre. Pontus menar att han varierar vilka 

nyhetsapplikationer han har nerladdade för att skapa en större bredd. En av de 

nackdelar som kommer fram är dock de notifikationer som applikationer kan sända 

ut. Respondenterna menar att notifikationerna kan vara irriterande och stressande. En 

fördel ses ändå i att de kan vara bra ibland för att de håller en uppdaterad. 

 

Sociala medier 

Fyra utav fem respondenter som deltog i fokusgruppen har i nuläget ett 

Facebookkonto. En av respondenterna har haft ett Facebookkonto men har valt bort 

det och använder sig i nuläget av LinkedIn för att hålla kontakten med sina kontakter. 

Två av respondenterna har i nuläget ett Instagramkonto och dessa två har även 

konton på Snapchat. Jesper har även utöver det ett Twitterkonto och han nämner att 

det är den sociala medie där han följer nyhetskällor. Clara följer istället nyhetskällor 

via Facebook. Resterande får bara upp de nyheter som andra delar. Fokusgruppen 

uppvisade en positiv inställning till sociala medier som utlämningsform för digitala 

nyheter. 
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4.3.2.4 Framtida utveckling 

Respondenterna tillfrågades slutligen om hur de tror att framtiden ser ut för 

nyhetsindustrin och hur de tror att deras nyhetskonsumtion kommer att utvecklas. 

Respondenterna menar att de tror att nyheter kommer bli allt mer digitala. De menar 

att det kan bli problematiskt då en allt mer digital nyhetskonsumtion kräver teknologi 

som fungerar, vilket i sin tur blir en kostnad. De nämnde exempelvis att det mobila 

täckningsnätet kan bli ett problem om individer befinner sig på avlägsna ställen. 

Respondenterna menar att tidningen kommer finnas kvar ett tag till, men ser också 

att det är en generationsfråga. I och med det ser de också att tidningen kan försvinna 

då den riskerar att bli tunn för att nyhetsbyråer inte har råd att ha kvar 

papperstidningar.  

 

Gällande deras egen nyhetskonsumtion resonerar de som så att en farhåga kan vara 

att människor missar den stora bredden när det gäller nyheter. Det finns risk att 

människor väljer att endast följa det de är intresserade av och genom det missar de 

storhetsbilden. De menar även att artiklarna riskerar att bli kortare och att det i sin tur 

blir svårare att få människor att sätta sig in i saker på djupet. Det uppfattas en 

problematik och risk att det blir allt mer vanligt att människor bara går in och tycker 

och att det på så sätt är svårare att urskilja vad som är sant. 

 

   



  
 

85 

5 Analys och diskussion 

I kapitlet nedan görs en sammankoppling av litteraturstudien och den insamlade 

empirin. Vidare diskuterar författarna det framkomna resultatet. Strukturen följer 

den konceptuella modell som presenterats i teorikapitlet, och de teman som 

framkommer där. 

 

5.1 Konsumtionsmönster 

5.1.1 Tid 

Från den empiriska studien framkom det att digitala nyheter utgör en stor andel av 

den totala tid som ägnas åt nyheter för samtliga åldersgrupper. Majoriteten av 

respondenterna i åldersgruppen 36-45 år uppskattade andelen nyheter som 

konsumeras digitalt till mer än 50 % av den totala tiden ägnad åt nyheter. 

Åldersgruppen 27-35 år uppskattade denna andel till mer än 70 % och åldersgruppen 

18-25 år till mer än 90 %. Således konsumerar den yngsta åldersgruppen digitala 

nyheter i större utsträckning än de äldre åldersgrupperna. Findahl & Davidsson 

(2015) presenterar statistik i Svenskarna och Internet som visar att 3 av 4 svenskar 

läser dagstidningar på Internet och att en tredjedel gör det dagligen. Vidare 

presenterar författarna siffror som visar att den genomsnittliga tid individer mellan 

åldern 16-45 år ägnar åt digitala nyheter överstiger den tid som ägnas åt 

papperstidningar. Det tolkar vi som att individer i allt större utsträckning väljer att 

konsumera nyheter via digitala utlämningsformer istället för traditionella medier, 

vilket ligger i linje med vårt resultat. Vi tolkar det även som att åldern har en 

påverkan på den andel nyheter som konsumeras digitalt och att den är större för de 

yngre åldersgrupperna. 

 

Fokusgruppen med åldersgruppen 18-25 år förutsåg att deras konsumtion av nyheter 

i framtiden kommer att bestå till störst del av digitala nyheter och troligtvis öka. På 

ett liknande sätt berättar både fokusgrupperna i åldersgruppen 26-35 år och 36-45 år 

att de tror att nyheter i framtiden blir allt mer digitala. Respondenterna i åldersgrupp 

36-45 år berättade vidare att de är av uppfattningen att papperstidningen troligen 

finns kvar ett tag till, men att den riskerar att försvinna på lång sikt då de upplever 

det som en generationsfråga. Respondenterna i den äldsta åldersgruppen upplevde i 

kontrast till det att digitala nyheter inte kan erbjuda samma saker som en vanlig 
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dagstidning, bland annat den mysiga känslan. Flertalet forskare menar att den 

minskande användningen av traditionella medier tyder på en förskjutningseffekt där 

digitala nyheter agerar som ett substitut till traditionella nyheter (Gentzkow 2007; 

Lin et al. 2005). Ahlers (2006), Coleman & McCombs (2007), Lee (2006) och Ogan 

et al. (2008) menar även att denna förskjutningseffekt är större bland yngre läsare. 

Enligt Mitchelstein & Boczkowski (2010) finns det dock motstridande åsikter om 

huruvida traditionella och digitala nyheter fungerar som komplement eller substitut. 

Den tolkning som görs av fokusgruppernas tankar kring utvecklingen av deras 

nyhetsvanor är att deras nyhetskonsumtion även fortsättningsvis består till största del 

av digitala nyheter och troligen även ökar. Baserat på det argumenterar vi för att den 

stora andelen nyheter som respondenterna konsumerade digitalt tyder på en 

förskjutningseffekt och således en påverkan på konsumtionsmönstret. Vi tolkar det 

som att den stora andel digitala nyheter som konsumerades i åldersgruppen 18-25 år 

indikerar på att förskjutningseffekten är större bland yngre läsare, vilket även stödjer 

tidigare forskning. På ett liknande sätt argumenterar vi för att förskjutningseffekten 

är mindre bland äldre läsare och att den jämnare fördelningen av traditionella och 

digitala nyhetskonsumtionen tyder på att de upplevs mer som ett komplement.  

 

Respondenterna uppgav flera fördelar med digitala nyheter där bland annat 

tillgänglighet, snabbheten i förmedlingen och konsumtionen nämndes. 

Tillgängligheten var en fördel som värderades högt och samtliga åldersgrupper var 

eniga om detta. Från de nyhetsvanor som respondenterna tidigare beskrev och de 

fördelar som uppgavs upplever vi att individer mellan åldern 18-35 år föredrar att 

konsumera nyheter digitalt. Vidare tolkar vi det som att individer i åldersgruppen 36-

45 år har mer varierande preferenser gällande digitala och traditionella nyheter. Den 

äldsta åldersgruppen konsumerade en förhållandevis stor andel av deras nyheter 

digitalt men visade en uppskattning för traditionella nyheter. Överlag tolkar vi att 

digitala nyheter anses vara en smidigare variant än dess traditionella motsvarighet 

och således ägnas mer tid åt det.  

 

Baserat på tidigare förda resonemang argumenterar vi för att åldern till en viss del 

har en påverkan på den tid som individer spenderar med att konsumera nyheter 

digitalt. Således ses en påverkan på konsumtionsmönstret. Då variationer uppvisades 
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även inom åldersgrupperna argumenterar vi dock för att det inte går att utesluta en 

påverkan från individuella preferenser. 

 

5.1.2 Läsbeteende 

I samtliga åldersgrupper menar respondenterna att då de läser digitala nyheter 

tenderar de i stor utsträckning att skumläsa texten och att djupläsning är mer sällsynt. 

Sara i den mellersta åldersgruppen sade exempelvis att hon skumläser texten till en 

början och sedan förändrar sitt läsbeteende till djupare läsning om hon upplever 

innehållet som intressant. Liknande åsikter framkom i den yngsta åldersgruppen, 18-

25 år då Jonna och Ester uppgav att de ofta skumläser men att ibland, då de vill veta 

mer om ämnet djupläser de innehållet mer. Den äldsta åldersgruppen uppgav att 

deras beteende var av liknande art. Teoretiskt menar Liu et al. (2005) att djupläsning 

blir allt mer sällsynt. Författarna menar att individer skumläser i allt större 

utsträckning då de konsumerar digitala nyheter och tenderar att enbart läsa texten 

som syns initialt på skärmen eller de första meningarna i artikeln. Individer tenderar 

att skumläsa texten och deras intresse styr i hög grad om de väljer att läsa artikeln 

mer ingående. Även Qayyum et al. (2010) uppger att en av fördelarna med text som 

format är att det går snabbt att skumläsa texten. Det läsbeteende som respondenterna 

i vår studie uppvisat stämmer väl överens med den teori som Liu et al. (2005) 

presenterar. Vi tolkar det som att individer i hög grad skumläser texten då den 

konsumeras digitalt, djupläsning har dock en viktig plats då intresset för nyheten är 

högt. Empirin indikerar att åldersgrupperna uppvisar ett liknande resultat vilket tyder 

på att ålder har en låg inverkan på det uppvisade läsbeteendet. Individuella 

preferenser är istället av större vikt, såsom vilken typ av innehåll en specifik individ 

är intresserad av. 

 

Respondenterna i åldersgruppen 36-45 år upplevde att en av fördelarna med digitala 

nyheter är att korta, koncisa texter erbjuds. En nackdel upplevdes då de ofta 

uppfattades som klicknyheter som bara skulle dra till sig uppmärksamhet. Cecilia 

uppgav dock att hon uppfattade det som positivt att det är möjligt att söka efter 

fördjupningsartiklar då digitala nyheter konsumeras. I åldersgruppen 26-35 år 

menade respondenterna att en av fördelarna med text som format var att det är 

möjligt att pausa och söka efter djupare innehåll. I den yngsta åldersgruppen uppgav 

Jonas att han kan tänka sig att köpa en dagstidning för att få tillgång till djupare 
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innehåll gällande exempelvis sport. Liu et al. (2005) menar att samtidigt som 

djupläsning blir mer sällsynt då digitala nyheter konsumeras erbjuder nyheter digitalt 

möjligheten att söka efter mer och djupare innehåll som berör ett ämne. På så sätt 

menar författarna att tiden som spenderas på att läsa nyheter ökar när nyheterna 

konsumeras digitalt. Den empiriska studien tolkar vi därmed styrka existerande teori. 

Det kan därmed diskuteras att även om ett ytligare läsbeteende genomgående är 

vanligare vid konsumtion av digitala nyheter så erbjuds läsaren även en större 

möjlighet att konsumera mer djupgående texter. Således erbjuds individen en större 

möjlighet att läsa på ett djupare, mer ingående sätt. Vi fann i studien indikationer på 

att både den äldre och mellersta åldersgruppen uppskattar de fördjupningsartiklar 

som finns tillgängliga digitalt. Det kan även diskuteras att den uppskattning för 

fördjupningsartiklar i papperstidningar som uttrycktes i den yngsta åldersgruppen 

indikerar att även de uppskattar djupare innehåll. Vi argumenterar därmed för att 

trots att det är vanligast att skumläsa artiklar är fördjupningsartiklar och djupläsning 

också av vikt för alla åldrar.  

 

5.1.3 Nyhetskonsumtion på olika enheter 

Respondenterna använde sig av olika kombinationer av smartmobiler, surfplattor och 

datorer för att konsumera digitala nyheter. Respondenterna i åldersgrupp 18-25 år 

konsumerade majoriteten av digitala nyheter via smartmobiler och datorer. 

Smartmobilen användes i dock i större utsträckning än datorn. Individerna i 

åldersgrupp 26-35 år och 36-45 år uppvisade liknande resultat där 

nyhetskonsumtionen via smartmobilen övervägde den på datorn. Newman et al. 

(2015) presenterar i Reuters Digital News Report 2015 statistik som påvisar att 

individer använder sig av flertalet enheter vid konsumtion av digitala nyheter. Enligt 

författarna är datorn den viktigaste enheten för konsumtion av digitala nyheter och 

den kompletteras av en stor användning av smartmobiler och surfplattor. Rapporten 

belyser samtidigt en stark tillväxt av nyhetskonsumtion via smartmobiler. Denna 

tillväxt sker både i form av antalet individer som konsumerar nyheter via 

smartmobiler och antalet individer som använder smartmobilen som huvudkälla för 

nyheter. Vi tolkar det som att vårt resultat ligger i linje med vad Newman et al. 

(2015) påvisar, att individer använder flera olika enheter för att konsumera digitala 

nyheter och att datorn är en av de viktigaste enheterna. Att samtliga respondenter i 

alla åldersgrupper konsumerade nyheter via smartmobilen och att majoriteten 
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använde smartmobilen som huvudkälla för nyheter kan ställas i kontrast till att 

Newman et al. (2015) säger att datorn är den viktigaste enheten. Den tolkning som 

görs av detta är att smartmobilen har en allt viktigare roll i konsumtionen av digitala 

nyheter för individer i åldern 18-45 år. Detta stärks av Breese-Vitelli & Borkovich 

(2013) och Picone et al. (2015) som säger att de börjar se ett skifte mot mobila 

enheter som det huvudsakliga sättet att konsumera nyheter. Baserat på empirin 

argumenterar vi för att de tre olika åldersgrupperna har liknande vanor gällande vilka 

digitala enheter som används för att konsumera nyheter och att variation därmed 

främst beror på individuella preferenser. Däremot anser vi att de yngre 

åldersgrupperna sett till tiden tenderar att använda dem i större utsträckning, vilket 

diskuterades ovan. 

 

Den samlade rösten från de tre åldersgrupperna menar att fördelar med smartmobilen 

är dess tillgänglighet och mobilitet. Smartmobilens storlek upplevdes ofta som liten 

vilket ansågs ha en negativ påverkan på läsandet av texter, navigering och 

videoklipptittande. Ur detta perspektiv ansågs framförallt datorn och i viss 

utsträckning surfplattan vara mer lämpliga enheter. Enligt respondenterna bidrar 

enheternas större format till förenklad navigering och att de upplevs som mer 

lämpliga för att läsa längre texter samt titta på videoklipp. Cecilia 41 år berättar att 

om hon vill läsa längre reportage väljer hon ofta datorn eller surfplattan före 

smartmobilen. Åldersgrupperna var samtidigt eniga om att smartmobilens fördelar 

övervägde dess nackdelar. Den tolkningen som görs av detta är att individer har 

tydliga preferenser gällande de olika digitala enheterna och att dessa preferenser till 

viss del styr deras val av enhet vid konsumtion av digitala nyheter. Respondenternas 

användning och de fördelar som angavs indikerar enligt oss att de föredrar att 

konsumera digitala nyheter via datorn och smartmobilen. Vidare upplever vi att 

individers preferenser varierar beroende på vilken typ innehåll som ska konsumeras. 

Exempelvis så var det vanligt förekommande att respondenterna föredrog datorn 

eller surfplattan när de tittade på videoklipp eller ville läsa längre texter. Alla tre 

åldersgrupperna förde ett liknande resonemang vilket vi tolkar som att ålder påverkar 

konsumtionsmönstret, mer specifikt valet av enhet i relativt låg grad. Vi härleder 

istället den variation som framkom i åldersgrupperna till en påverkan från 

individuella preferenser. 
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5.1.4 Aktivitetsnivå 

I åldersgruppen 18-25 år uppgav respondenterna att de uppvisar en låg aktivitetsnivå 

vid digital nyhetskonsumtion, konsumtionen är således främst av passiv art. Olle 

uppgav exempelvis att de få tillfällen han söker efter nyheter aktivt är när någonting 

speciellt och stort har inträffat i världen. Den något äldre åldersgruppen 26-35 år 

menade att även de uppvisar ett relativt passivt beteende. De menade dock att det 

fanns en skillnad då det gällde allmänna nyheter och nyheter som det finns ett större 

intresse för. Då allmänna nyheter konsumerades prefererade de att konsumera 

nyheterna på ett passivt sätt. Det ställdes i kontrast mot då något de var intresserade 

av konsumerades, då ökade aktivitetsnivån. Den äldsta åldersgruppen uppvisade en 

något högre aktivitetsnivå då de uppgav att de mer aktivt söker efter nyheter de vill ta 

del av. Resultatet är därmed i linje med att Qayyum et al. (2010) uppger att 

ungdomar i åldrarna 18-25 år prefererar att konsumera nyheter på ett passivt sätt. Vår 

studie kongruerar därmed med Qayyum et al. (2015) resultat, men vi ser ett liknande 

beteende i den något äldre åldersgruppen 26-35 år också, även om deras 

aktivitetsnivå är något högre. En härledning kan även göras till att Mindich (2005) se 

Chyi & Lee (2013) menar att de individer som är yngre än 40 år är minst intresserade 

av att läsa nyheter. Vi tolkar det därmed som att individer i den yngsta och mellersta 

åldersgruppen uppvisar ett konsumtionsmönster där de prefererar att nyheterna 

kommer till dem via olika utlämningsformer. Individer i den äldre åldersgruppen är 

mer troliga att själva aktivt söka efter nyheter. Således argumenterar vi för att ålder 

har en påverkan på det konsumtionsmönster som uppvisas genom att ökad ålder 

innebär en ökad aktivitetsnivå. 

 

Petra i åldersgruppen 26-35 år menade att en fördel med digitala nyheter är att det är 

enkelt att dela med sig av dem. Generellt sett i alla åldersgrupper menade dock 

respondenterna att de delar nyheter vidare i låg grad. I den äldsta åldersgruppen 

uppgav dock Cecilia att hon kan tänka sig att dela positiva nyheter vidare ibland och 

Annelie uttryckte att hon ser Facebook lite som en anslagstavla där hon kunde dela 

djupare informativt innehåll. I resterande åldersgrupperna uppgav respondenterna att 

de enbart kan tänka sig att dela nyheter vidare som relaterar till deras arbetssituation. 

Berger & Milkman (2012) och Botha & Reyneke (2013) uppger att positivt innehåll 

delas i högre grad än annat innehåll på sociala medier. Berger & Milkman (2012) 

menar att det till viss del beror på att vi vill uppfattas som positiva människor. 
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Milkman & Berger (2012) och Rudat & Buder (2015) uppger även att djupare mer 

informationsrikt innehåll delas i större utsträckning. Vårt resultat kongruerar därmed 

med den teori som finns angående vilken typ av material som individer prefererar att 

dela vidare. Då det främst är den äldsta åldersgruppen som tenderar att dela vidare 

tolkar vi det som att en en parallell kan dras till att de är närmast generation X, vilka 

tenderar att vara frispråkiga och kommunicera sina idéer vidare (Hultén 2014). Då 

det empiriskt framkom spridda åsikter gällande aktivitetsnivån på sociala medier 

argumenterar vi för att det finns en påverkan från individuella preferenser. Dock stod 

den äldsta åldersgruppen ut tydligt, med en högre aktivitetsnivå, baserat på det tolkar 

vi det som att ålder har en påverkan på aktivitetsnivån. 

 

Tomas, en del av den äldsta åldersgruppen menade att han är försiktig med vad han 

delar då han känner att det förmedlar en åsikt, och därmed en bild av honom, det 

stärker Berger & Milkmans (2012) och Oeldorf-Hirsch & Sundar (2015) studier 

vidare då de menar att en individ stärker sin identitet då denne delar innehåll. 

Oeldorf-Hirsch & Sundar (2015) menar även att då en individ delar något känner 

denne sig ansvarig för innehållet som delats. Liknande resultat framkom då Tomas 

uttryckte att han bara delar saker han verkligen kan stå bakom. Fokusgruppen i den 

äldsta åldersgruppen förde samma resonemang. Han ansåg därmed att det var lättare 

att dela ett roligt klipp exempelvis. Det överensstämmer med att Botha & Reyneke 

(2013) menar att humor är viktigt då folk väljer vad de vill dela. Det resonemanget 

framkom enbart i den äldsta åldersgruppen, det kan diskuteras att det sannolikt 

överensstämmer med att de har en högre aktivitetsnivå som nämnt ovan. Vad som 

även nämnts ovan är att främst positivt och djupgående innehåll delas, och Tomas 

lyfter upp humor. Vi tolkar det som att empirin uppvisare ett liknande resultat som 

Berger & Milkmans (2012) och Oeldorf-Hirsch & Sundar (2015) presenterar då 

respondenterna upplevde att det innehållet som delas representerar dem själva och på 

så sätt blir en del av den identitet som de har. Vi argumenterar utifrån det för att det 

finns ett samband mellan nyhetsinnehållet och den aktivitetsnivå som en individ 

uppvisar. Vi utesluter inte att sambandet existerar i resterande åldersgrupper men har 

enbart tillräckligt underlag för det sambandet i den äldsta åldersgruppen.  
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5.1.5 Innehållsformat 

Genomgående i åldersgrupperna identifierades text vara det format som användes 

mest och prefererades vid konsumtionen av digitala nyheter. Text ansågs vara 

fördelaktigt då det erbjuder möjligheten att skumläsa texten och på så sätt sålla bort 

information som inte upplevs som lika viktig, vilket gör att det även passar bättre 

som format då det finns lite tid att tillgå. I åldersgruppen 26-35 år påpekades även att 

text prefererades då det möjliggjorde för individen att pausa och ta till sig mer 

material om samma ämne från andra källor. Qayyum et al. (2010) menar att text är 

det format som föredras i åldrarna 18-25 år för att det möjliggör att individen kan 

skumläsa texten för att på så sätt enbart plocka ut det viktigaste. I vår studie såg vi 

belägg för det i samtliga åldrar. Det kan diskuteras att då respondenterna uppgav att 

en av de främsta fördelarna med digitala nyheter är att de går snabbt möter 

textformat deras preferenser bättre än till exempel video, då text tillmötesgår den 

efterfrågade snabbheten. Då samtliga respondenter uppgav att de föredrar text 

argumenterar vi för att valet av text som innehållsformat beror på individuella 

preferenser snarare än en inverkan från ålder, i åldrarna 18-45 år.  

 

Video var det format som konsumerades i andra hand, väldigt få respondenter 

uppgav att de tar del av nyheter via digital radio eller Podcasts. Resultaten i de olika 

åldersgrupperna kongruerade med varandra. Video upplevdes leverera mervärde då 

stora händelser skett eller då exempelvis sportnyheter konsumerades eftersom att de 

ger möjlighet att se vad som verkligen hänt, och hur någonting ser ut. 

Respondenterna prefererade att konsumera nyheter via videoformat då någon stor 

händelse skett eller då det handlade om något de var intresserade av och där lyftes 

specifikt sport fram. Nackdelen som upplevdes med videoformat var att det 

uppfattades som att det tar upp för mycket tid. Qayyum et al. (2010) menar även de 

att text föredras framför videoformat, då det upplevs som att videoformat tar för lång 

tid. Vidare bekräftar författarna även att videoformat prefereras då individen har ett 

högt intresse för innehållet. Baserat på teorin och empirin argumenterar vi för att det 

finns ett samband mellan den typ av innehåll som konsumeras och vilket format som 

individen prefererar att konsumera. Vidare identifierades ingen stor skillnad i de 

olika åldersgrupperna vilket vi tolkar som att åldern har en låg påverkan på 

konsumtionsmönstret då det gäller val av innehållsformat.  
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Ljud via webben såsom Podcast konsumerades i väldigt liten utsträckning i alla 

åldersgrupper. En minoritet av respondenter i den yngsta och äldsta åldersgruppen 

uppgav att de tar del av nyheter via Podcasts i viss utsträckning. Formatet sades vara 

bra eftersom det är möjligt att göra andra saker samtidigt som det konsumeras. Vogt 

(2015) att Podcasts konsumeras i allt större utsträckning. Empiriskt uttrycktes inget 

stort intresse för nyheter i det formatet. Därmed har vi inte funnit fullständigt stöd för 

teorin. Det kan dock diskuteras att då världen blir allt mer digital kommer individer i 

framtiden ta del av mer nyheter genom ljud från digitala källor. Det var endast en 

minoritet av respondenterna som konsumerade ljudformat från en digital källa, då 

dessa var spridda i den äldsta och yngsta åldersgruppen skulle det kunna diskuteras 

att valet till stor del beror på individuella preferenser. Ett större underlag krävs dock 

för att säkerställa det. 

 

Respondenterna i den äldsta åldersgruppen menade att den situation som de befann 

sig i påverkade vilket typ av innehållsformat de prefererade. Det nämndes i 

fokusgruppen att då respondenterna var på jobbet läste de hellre en text, men om de 

var hemma kunde de istället se ett videoklipp, exempelvis med sportnyheter. Vi har 

inte funnit stöd för det teoretiskt. Dock kan det diskuteras att det finns en koppling 

till att videoformat ses som mer tidsödande och att individer prefererar att konsumera 

nyheter i det formatet på fritiden, då de har mer tid. Således argumenterar vi för att 

även situationen som en individ befinner sig i påverkar konsumtionsmönstret som 

uppvisas, specifikt det innehållsformat som föredras. Resultatet framkom endast i en 

av åldersgrupperna, vi kan därmed inte uttala oss angående om de andra 

åldersgrupperna agerar på ett liknande sätt. 

 

5.2 Påverkansfaktorer 

5.2.1 Intresse 

Intresse identifierades i samtliga åldersgrupper påverka det innehåll som en individ 

prefererar att konsumera. Tomas som var en av respondenterna i den äldsta 

åldersgruppen uttryckte exempelvis att han upplever att det nyhetsinnehåll som han 

konsumerar har utvecklats i takt med att hans intressen har förändrats. Olle som var 

en del av åldersgruppen som inkluderade åldrarna 18-25 år uttryckte att han läser mer 

av den typen av innehåll som han är intresserad av. Sportnyheter togs upp som ett 

exempel på något som respondenter konsumerade mer av då de var intresserade av 
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sport. Respondenterna gick då inte in och valde ut specifika sporter som de 

konsumerar mer av. Även teoretiskt finns stöd för intresses påverkan på val av 

nyhetsinnehåll då Lavie et al. (2015) menar att intresse till stor del påverkar vilken 

typ av nyheter individer väljer att konsumera. Vidare kan det generella intresset för 

sport som inte fokuserades på en viss typ av sport kopplas till vad Lavie et al. (2015) 

menar, då de säger att gällande vissa ämnen såsom just sport räcker det att fokusera 

på ämnet på en mer övergripande nivå för att konsumenten ska bli tillfredsställd. 

Individers preferenser och intresse är närliggande och vi tolkar därmed utifrån teorin 

och empirin att individers preferenser gällande vad de är intresserade av har en 

påverkan på konsumtionsmönstret i form av val av nyhetsinnehåll. Empiriskt 

upplevde vi ingen stor variation mellan åldersgrupper. Utifrån det argumenterar vi 

för att individens preferenser gällande intresse har en större påverkan än ålder.  

 

Enligt fokusgruppen som representerade åldrarna 26-35 år ökar intresset för nyheter 

med ålder och fokus förändras från att enbart fokusera på det som är relevant för 

individen i sig till en önskan att få en bredare översikt av vad som händer i världen. 

Det kan relateras till att Mindich (2005) se Chyi & Lee (2013) menar att de som är 

under fyrtio är de som är minst intresserade av att läsa nyheter och att Qayyum et al. 

(2010) menar att i åldrarna 18-25 år är det speciellt viktigt att nyheter är viktiga just 

för individen. Utifrån den empiriska studien och teorin argumenterar vi för att 

individers intresse för att ta del av nyheter ökar med ålder. Den mellersta 

åldersgruppen 26-35 år uttryckte det bokstavligen, men vi tolkar även det som att den 

äldsta åldersgruppen uttryckte ett större intresse för nyheter än den yngsta 

åldersgruppen. Det kan därmed diskuteras att det ökade intresset för nyheter har ett 

samband med att aktivitetsnivån ökar med åldern. 

 

I alla åldersgrupper framkom att sociala sammanhang och allmänbildning även har 

en påverkan på den typ av nyhetsinnehåll som en individ konsumerar. De menade att 

det är viktigt att ha kunskap om vad som pågår i världen och att detta var av nytta då 

de befann sig på jobbet exempelvis. Lokala nyheter identifierades vara särskilt 

viktiga då det gällde att tillgodose sociala sammanhang på jobbet. Globala nyheter 

ansågs vara viktigt för att skapa en större allmänbildning. Vi har inte funnit teoretiskt 

belägg för detta. Vi argumenterar dock för att det är viktigt att ta i beaktande. Då 

merparten av respondenterna i studien instämde i att det var viktigt tolkar vi det som 
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att det är viktigt för dem att hålla sig uppdaterade och allmänbildade, på så sätt ses en 

påverkan på val av innehåll. Vidare kan det diskuteras baserat på empirin att det 

finns en åldersmässig skillnad i att den äldre åldersgruppen såg lokala nyheter som 

viktigare än de yngre.  

 

Olle, som var en del av den yngsta åldersgruppen uppgav att han läser mer om sådan 

han kan mycket om, Qayyum et al. (2010) bekräftar den typen av beteende teoretiskt. 

Vidare identifierades det empiriskt att individer tenderar att förändra sitt läsbeteende 

då de är intresserade av innehållet. Cecilia och Arvid i åldersgruppen 36-45 år 

uppgav exempelvis att de läser det de är intresserade av djupare och noggrannare. 

Vidare sades att det är troligare att de letar efter bakomliggande och mer djupgående 

artiklar om de är intresserade. Ett liknande beteende uttrycktes i åldersgruppen 18-25 

år, även om det inte var lika framträdande. Utifrån det argumenterar vi för en 

påverkan på konsumtionsmönstret i form av att djupläsningen ökar. Vidare ökar 

aktivitetsnivån då individen söker aktivt efter mer innehåll som handlar om samma 

ämne. Då individen läser djupare och aktivitetsnivån ökar argumenterar vi även för 

att konsumtionsmönstret i form av spenderad tid påverkas genom att det ökar. 

Påverkan identifierades vara störst i den äldsta åldersgruppen men uppvisades även i 

viss grad i den yngsta åldersgruppen. Då vi såg åldersmässiga skillnader i graden av 

påverkan tolkar vi det som i att det finns en skillnad i påverkan baserat på ålder.  

 

I åldersgruppen 26-35 år uppgav respondenterna att det är mer troligt att de 

konsumerar innehåll som de är intresserade av i videoformat jämfört med text. 

Qayyum et al. (2010) stödjer det teoretiskt då de uppger att video konsumeras mer 

när individen eftersöker specifikt innehåll. Vi fann stöd för det även i de andra 

åldersgrupper då det exempelvis uttrycktes i åldersgruppen 18-25 år att Olle följde 

sport via videoformat för att han har ett stort intresse för det. Samma sak uttrycktes i 

den äldsta åldersgruppen. Vi tolkar det därmed som att intresse har en påverkan på 

konsumtionsmönstret, mer specifikt val av innehållsformat. Påverkan påpekades 

främst i den mellersta gruppen men även de andra åldersgrupperna antydde ett 

liknande beteende men poängterade det inte. Därmed argumenterar vi för att det 

finns ett samband i alla åldersgrupper då videoformat kopplades starkt till intresse. 

Det sades även att videoformat tar mer tid vilket kan indikera på att ett större intresse 

krävs för att en individ ska välja video som format. 
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5.2.2 Trovärdighet 

I alla åldersgrupper upplevdes trovärdigheten vara lägre då nyheter publicerades 

digitalt än på traditionella medier. En av de största farhågorna som lyftes fram var att 

det upplevdes som att nyheter publiceras för snabbt och inte alltid har blivit 

verifierade. På så sätt kan innehåll som det inte finns belägg för spridas. Browne at 

al. (2015) belyser samma svårighet, att nyheter publiceras för snabbt på digitala 

utlämningsformer då konkurrensen är hög och alla vill få ut nyheten först. Samtidigt 

som det identifierades en problematik i det belyste den äldsta åldersgruppen att det 

finns en förväntan på att digitala nyheter alltid ska vara snabbt uppdaterade och att 

irritation uppstår annars. Den förväntan uttrycktes inte lika specifikt i de andra 

åldersgrupperna men samtidigt sades en av fördelarna med digitala nyheter vara 

snabbheten. Således argumenterar vi för att det finns en motsägelse i att individer 

både prefererar snabb uppdatering och hög trovärdighet, vilket kan göra det svårt att 

möta båda dessa preferenser. Det nämndes av respondenterna i den yngsta 

åldersgruppen vara mindre viktigt med noggrann verifiering då det gällde exempelvis 

sport. Baserat på det tolkar vi det som att individer prefererar olika nivåer på 

verifiering baserat på det nyhetsinnehåll som presenteras. Även om åldersgrupperna 

lyft olika aspekter ser vi ett liknande mönster gällande att de prefererar snabbhet och 

bättre verifiering. Således har vi inte tolkat att det finns någon stor åldersmässig 

skillnad utan att individers preferenser gällande trovärdighet är av större vikt.  

 

Ett detaljrikt innehåll som även presenterar källor till den inhämtade informationen 

sades generellt sett i studien vara viktigt för att en nyhet skulle uppfattas som 

trovärdig. Hyperlänkar visade sig vara ett sätt att öka trovärdigheten då dessa gör det 

enkelt att finna de källor som innehållet har. Borah (2014) lyfter fram möjligheten att 

jobba med hyperlänkar för att på så sätt öka trovärdigheten på en nyhet. Alla 

respondenter nämnde inte hyperlänkar specifikt men i alla åldersgrupper fanns en 

enighet gällande vikten av att presentera källan till artikeln, således ser vi att 

individer prefererar att få tillgång till källan till informationen och att ingen stor 

åldersmässig skillnad ses. Det kan diskuteras att trovärdigheten har en påverkan på 

tiden som spenderas med att läsa nyheten då individer föredrar att läsa nyheter med 

inkluderade källor. Vidare ökar sannolikheten att de använder hyperlänkarna för att 

söka mer information om ämnet. 
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Nyhetskällan sades i samtliga åldersgrupper vara viktig. Den renommé som källan 

har och den nivå på expertis som uppvisades sades vara av vikt. I den yngsta 

åldersgruppen lyftes vikten av att presentera vem som skrivit en artikel och 

möjligheter att kontakta denne, för att på så sätt öka trovärdigheten. I samtliga 

åldersgrupper visade resultatet att de prefererade att ta del av nyheter från 

nyhetsbyråer som funnits länge såsom SVT och DN då de eftersökte stor 

trovärdighet. Chung et al. (2012) uppger även de teoretiskt att nyhetskällan och dess 

historia är av stor vikt för hur nyheters trovärdighet uppfattas. Vi tolkar det som att 

respondenternas uppfattning om vad som är en trovärdig nyhetskälla inte varierar 

med ålder. Vi fann inte heller någon stor skillnad mellan individer. Vi diskuterar att 

det kan bero på att det finns ett antal nyhetsbyråer vilka har funnits under en väldigt 

lång tid och på så sätt hunnit bygga ett starkt rykte som trovärdiga. Då trovärdigheten 

till stor del beror på nyhetskällans historia är det svårt för nya nyhetsbyråer att 

konkurrera med det, således kan det diskuteras att respondenterna uppfattar liknande 

källor som mer trovärdiga.  

 

I åldersgrupperna 25-35 år och 36-45 år upplevdes lokala nyheter som mer 

trovärdiga. De baserade det på att det är lättare att kontrollera källorna på den typen 

av innehåll, och bättre kännedom om området. I åldersgruppen 18-25 år uppgav 

respondenterna istället att exempelvis sportnyheter upplevs som trovärdiga, då ett 

slutresultat i en match inte varierar utan är ett faktum. Det stöds av att Borah (2014) 

menar att innehållet också kan påverka trovärdigheten. Sport uppgavs enligt 

författaren vara ett exempel på innehåll som lättare uppfattas som trovärdigt. 

Turcotte et al. (2015) belyser även att lokala nyheter ofta upplevs som mer 

trovärdiga, således finner empirin stöd teoretiskt. Vi argumenterar utifrån det för att 

det finns ett samband mellan vilken typ av innehåll som konsumeras och hur 

trovärdigheten upplevs. 

 

Bilder och videoklipp sades ha potential att påverka nyheters trovärdighet positivt i 

åldersgruppen 26-35 år, det erbjöd en verifiering på att något faktiskt hänt. 

Åldersgruppen lyfte att det är positivt att det går att se vad som hänt som en positiv 

faktor, men kopplade det inte direkt till trovärdighet. I den yngsta åldersgruppen 18-

25 år påpekades istället att video kunde upplevas som mindre trovärdig då det ofta 
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inte framgår vem som gjort filmen, som det gör då artiklar skrivs. Utifrån det ser vi 

ett samband mellan trovärdighet som påverkansfaktor och konsumtionsmönstret, 

specifikt innehållsformat. Utifrån studien ser vi dock en skillnad i att den yngsta 

åldersgruppen nämner en potentiell negativ påverkan på trovärdigheten, vilket inte 

framkommer i övriga åldersgrupper. En anledning skulle kunna vara att Olle i den 

yngsta åldersgruppen exempelvis lyfter att felaktiga videor ibland publiceras. Vidare 

kan en koppling göras till Hultén (2014) och att åldersgruppen är en del av 

generation Y. Denna generation är uppvuxen i en digital värld och tenderar att vara 

starkt ifrågasättande. Det kan diskuteras att detta ifrågasättande drag tydliggörs i den 

källkritik de uppvisar gällande videoformat. 

 

Vi argumenterar för att om en nyhet ses som trovärdig eller ej kan sägas ha en 

påverkan på aktivitetsnivån i form av att en trovärdig källa framkallar en högre 

aktivitetsnivå, då individen väljer att faktiskt ta del av nyheten. Således ses en 

påverkan på tidsåtgången genom en större tidsåtgång då individen väljer att läsa 

nyheten. Vidare skulle den kunna påverka djupläsningen då en individ läser en 

trovärdig nyhet noggrannare.  

 

5.2.3 Betalningsvillighet 

Betalningsvilligheten ökade med stigande ålder i den empiriska studien. 

Åldersgruppen 18-25 år uppgav att de i nuläget har svårt att tänka sig att betala för 

digitala nyheter. I åldrarna 26-35 år framkom det att de kan tänka sig att betala i 

väldigt liten mån och då för fördjupningsartiklar eller tillgång till mer information 

om sport och matcher i videoformat. Åldersgruppen 36-45 år betalade i nuläget för 

tryckta papperstidningar men i liten mån för digitala nyheter. De uppgav att de skulle 

kunna tänka sig att betala för digitala nyheter om trovärdigheten på dem ökade. 

Empirin är i linje med vad Newman et al. (2015) och Kerrigan & Graham (2010) 

menar, då de säger att villigheten att betala för nyheter är låg generellt sett. Resultatet 

påvisar även att digitala nyheter uppfattas som dyrt vilket är i linje med den påvisat 

låga betalningsvilligheten för digitala nyheter (Newman et al. 2015). Baserat på det 

kan det diskuteras att det finns ett samband mellan betalningsvillighet och 

konsumtionsmönstret i form av läsbeteende, då en av anledningarna till att betala var 

fördjupningsartiklar. Vidare kan ses ett samband med val av innehållsformat, då 

videoformat nämndes kunna vara en anledning att en individ valde att betala.  
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Respondenterna i åldersgrupperna 18-25 år och 26-35 år uttryckte att de är så vana 

vid att kunna ta del av material gratis på Internet att de inte ville betala. De menade 

att det alltid finns tillgängligt någonstans och att det är så invant att det ska finnas 

gratis att de prefererar att ta del av nyheter gratis. Chyi & Lee (2013) stärker det och 

nämner att individer i dagens samhälle är inställda på att kunna ta del av information 

på Internet gratis. Empirin stärks även av Kerrigan & Graham (2010) vilka menar att 

det finns en så stor mängd nyheter på Internet idag att konsumenter blivit ovana att 

betala för nyheter, då de är vana vid att ta del av dem ändå. Vidare säger Hultén 

(2014) att individer generation Y, där båda dessa åldersgrupper är inkluderade, är 

vana vid att alltid ha tillgång till hög kvalitet. Därmed förväntar de sig högkvalitativ 

information till lågt pris. Vi tolkar det därmed som att ålder har en inverkan på 

betalningsvilligheten för digitala nyheter. Individers preferenser har en lägre 

påverkan. 

 

Åldersgruppen 36-45 år uttrycket att de upplevde reklam som störande och att de 

skulle kunna tänka sig att betala för att slippa reklamen. Speciellt störande upplevdes 

det vara då reklamen poppade upp på skärmen. Respondenterna i åldersgruppen 18-

25 år upplevde också reklam som störande men uppgav samtidigt att de förstod syftet 

med den, att ge tillgång till gratis nyheter. Därmed uppgav de att de kunde acceptera 

den. Samtidigt använde flertalet respondenter sig av tjänster som blockerar reklam. 

Den mellersta åldersgruppen 26-36 år fann inte reklam störande om den var utformad 

på ett bra sätt och inte var allt för interaktiv. Det stödjer att Johnsson (2013) menar 

att det finns i en svårighet i att utforma reklam på ett bra sätt. Resultatet i samtliga 

åldersgrupper står dock i kontrast till att Schulte (2010) menar att interaktiva 

annonser som flyger över skärmen är mest effektiva. Generellt sett i de två äldre 

åldersgrupperna används tjänster som blockerar reklam i låg utsträckning. Även 

användandet i den yngsta åldersgruppen var lågt men ett intresse uttrycktes för att 

skaffa en sådan typ av tjänst. Det stödjer att Johnsson (2013) menar att de inte 

används i den utsträckning de skulle kunna användas. Då den äldsta åldersgruppen 

upplevde reklam som störande och att det försämrade deras läsupplevelse kan det 

diskuteras att reklam har en potentiell negativ påverkan på konsumtionsmönstret i 

form av att tiden som spenderas på att läsa digitala nyheter minskar, speciellt i den 

äldsta åldersgruppen. I den yngre åldersgruppen bör påverkan på tid vara lägre då 
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reklam uppfattas som mindre störande. I linje med Johnsson (2013) tolkar vi det som 

att det finns utrymme för användningen av tjänster som blockerar reklam att växa. 

 

I de två yngsta åldersgrupperna återfanns en större förståelse för varför reklamen 

fanns där. Christoffer i åldersgruppen 26-35 år uppgav exempelvis att han hade 

förståelse för att det skapar en större bredd bland nyhetskällor och därmed digitala 

nyheter. Tomas, 37 år, en del av den äldsta åldersgruppen uttryckte liknande åsikter 

som de yngre åldersgrupperna. Han uttryckte att han upplever det som att han betalar 

för sin digitala nyhetskonsumtion med den tid han spenderar på nyhetssidan, då han 

exponeras för reklam, vilket gynnar nyhetsbyrån. Därmed argumenterar vi för att det 

kan finnas ett samband mellan den låga betalningsvilligheten i de yngsta 

åldersgrupperna och den större acceptansen för reklam. Likvärdigt med vad Tomas 

uttryckt tolkar vi det som att i de yngre åldrarna finns en större acceptans för reklam 

men att det också innebär att betalningsvilligheten är lägre. I den äldsta 

åldersgruppen är betalningsvilligheten istället högre men de har lägre acceptans för 

reklam. Därmed upplever vi att ålder har en hög påverkan gällande 

betalningsvillighet för digitala nyheter. Vidare upplever vi att individuella 

preferenser också har en påverkan på betalningsvilligheten, däremot har den inte 

varit lika framträdande. 

 

5.2.4 Internetanvändning 

Samtliga respondenter i studien använder Internet dagligen. Ålder hade dock en 

påverkan på tiden som respondenterna var uppkopplade dagligen. Den äldsta 

åldersgruppen uppgav att de använder Internet två till tre timmar dagligen, den 

yngsta åldersgruppen använder istället Internet åtta till tio timmar dagligen. 

Majoriteten av respondenterna inkluderas i generation Y (Hultén 2014), vilka ser 

Internet som en självklar del av livet. Författaren nämner även generation X och Z. 

Generation X kännetecknas av begränsad teknologisk kunnighet och generation Z är 

i kontrast nästan konstant uppkopplade. Vi tolkar i vår studie att vi ser åldersmässiga 

skillnader gällande internetanvändning. De äldsta respondenterna är en del av 

generation X men majoriteten är en del av generation Y, ingen är en del av 

generation Z. Vi ser dock att den yngsta åldersgruppens internetanvändning i stor 

utsträckning liknar den internetanvändning som generation Z uppvisar. Vidare ser vi 

att parallellt med att åldern ökar sjunker internetanvändningen och börjar allt mer 
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likna den internetanvändning som generation X uppvisar. Empiriskt uppvisades 

skillnader även inom åldersgrupperna, men övervägande uppgav åldersgrupperna en 

liknande internetanvändning. Baserat på det argumenterar vi för att ålder har en hög 

påverkan på internetanvändning och att individuella preferenser har en viss påverkan 

men inte i samma utsträckning som ålder.  

 

Samtliga åldersgrupper upplevde att deras internetanvändning skapade en ökad 

konsumtion av nyheter. Petra i den åldersgruppen uppgav att hon upplevde att det är 

lättare att ta del av saker som händer snabbt då Internet används i stor utsträckning. 

De dagar hon är uppkopplad läser hon mer nyheter och tar del av dem snabbare. 

Christoffer i samma åldersgrupp menade också att hög internetanvändning innebär 

att vi alltid kan ta del av det vi vill. Liknande åsikter uttrycktes i de andra 

åldersgrupperna också. Hultén (2014) menar att generation Y alltid är van att kunna 

ta del av information då det passar dem och att Internet är en naturlig källa för det. 

Vidare menar Findahl & Davidsson (2015) att då individer söker efter information på 

Internet söker individer främst efter nyheter. Williams & page (2011) säger vidare att 

Generation Y är en ideal målgrupp för digitala nyheter. Respondenterna uppgav att 

deras internetanvändning påverkar konsumtionsmönstret genom att de tar del av mer 

nyheter och att de på så sätt lägger mer tid på digital nyhetskonsumtion då de är 

uppkopplade mycket. Det finns även indikationer på en samvariation mellan 

spenderad tid på Internet och tid på konsumtion, att en dag då mer tid spenderas på 

Internet, spenderas mer tid på digitala nyheter. Det kan vi dock inte bekräfta. Vidare 

kan vi inte heller säga att det faktum att den yngre åldersgruppen spenderar mest tid 

på Internet innebär att de tar del av mer digitala nyheter än resterande åldersgrupper. 

Utifrån studiens helhet tolkar vi det snarare som det omvända då de har ett lägre 

intresse för att ta del av nyheter. Det är därmed troligt att de spenderar stora delar av 

sin tid på Internet med att göra annat. Eventuellt skulle det kunna diskuteras att 

åldersgruppen 18-25 år kommer i kontakt med mer nyheter då de använder Internet i 

störst utsträckning och uppvisar störst aktivitet på sociala medier. Således skulle de 

kunna konsumera och komma i kontakt med nyheter även via sociala medier i större 

utsträckning än de andra åldersgrupperna.  
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5.2.5 Teknologiska vanor 

I åldersgruppen 18-25 år ägde sju av nio respondenter två digitala enheter i form av 

en smartmobil och en dator eller surfplatta. Resterande två respondenter ägde 

smartmobil, dator och surfplatta. Åldersgruppen 26-35 år uppvisade samma resultat. 

Samtliga respondenter i åldersgruppen 36-45 år äger i nuläget en smartmobil, 

surfplatta och en dator. Sara i den mellersta åldersgruppen menade att hon 

konsumerar mer nyheter baserat på sina teknologiska vanor då hon har både en dator 

och en smartmobil. Christoffer, också i den mellersta åldersgruppen uppgav att han 

äger alla tre enheterna men menade att han inte uppfattar det som att det faktum att 

han äger alla tre gör att han konsumerar mer. Istället säger han att så länge han har 

smartmobilen tillgänglig så skulle konsumtionen vara oförändrad oavsett om han 

ägde de andra enheterna. Findahl & Davidsson (2015) uppger att generellt sett äger 

53 % av befolkningen över 12 år alla de tre ovan nämnda enheterna vilket gör att 

respondenterna i den äldsta åldersgruppen ligger över medelvärdet för befolkningen. 

Respondenterna i den mellersta och yngsta åldersgruppen ligger dock under den 

procentsats som Findahl & Davidsson (2015) presenterar. Vi argumenterar baserat på 

teorin och empirin för att teknologiska vanor kan ha en påverkan på 

konsumtionsmönstret i form av hur mycket tid individer spenderar på att läsa digitala 

nyheter. Respondenterna menar själva att de tar del av mer nyheter, vilket indikerar 

på en ökad tidsåtgång. Vidare argumenterar vi för att ett ökat användande av digitala 

enheter som en del av individers teknologiska vanor har ett samband med 

internetanvändning. Då individer använder digitala enheter i stor utsträckning är det 

sannolikt att de är uppkopplade mer och på så sätt tar del av mer nyheter. 

Åldersmässigt ser vi en skillnad i att den äldsta åldersgruppen äger fler digitala 

enheter, baserat på det ser vi en påverkan från ålder på de teknologiska vanorna.  

 

Cecilia i den äldsta åldersgruppen uppgav att hon tror att hennes teknologiska vanor 

påverkar nyhetskonsumtionen men lade mest vikt vid smartmobilen. Olle i den 

yngsta gruppen lyfter också främst fram smartmobilen som en källa till ökad 

konsumtion av nyheter. Barthel (2015) kom i sin studie fram till att den trafik som 

sågs på nyhetssidor genererades av mobila enheter i högre grad än datorer. 

Författaren uppgav även att individer spenderar mindre tid på sidan då de fått 

åtkomst till den via en mobil enhet såsom en smartmobil. Vi tolkar det därmed som 

att det finns en påverkan på konsumtionsmönstret och tidsaspekten baserat på att de 
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prefererar att konsumera via smartmobilen och på så sätt tenderar att spendera 

kortare tid på sidan enligt Barthel (2015). Då de teknologiska vanorna indikerar på 

att individer främst använder smartmobiler kan det även diskuteras att det finns en 

påverkan på konsumtionsmönstret i form av det läsbeteende som uppvisas, då 

individer som tidigare nämnt prefererar att läsa på olika sätt på olika enheter. I 

studien identifierades ingen stor skillnad åldersmässigt och vi argumenterar därmed 

för att valet att konsumera på smartmobilen främst är baserat på individuella 

preferenser och att dessa i denna situation är relativt homogena.  

 

Teknologiska vanor i form av den situationen som respondenten befann sig sågs 

empiriskt ha en påverkan på vilken enhet som användes för nyhetskonsumtionen. 

Jesper 40 år berättade att då han konsumerade nyheter på jobbet använde han främst 

datorn och på fritiden främst smartmobilen. Joakim 23 år menar att hans val av enhet 

till stor del bestäms av vilken som är närmast. Respondenter i samtliga åldersgrupper 

uppgav att då de är på jobbet eller i skolan är det mer troligt att de använder datorn 

än smartmobilen. Det var dock ett mer framträdande drag i den äldsta och mellersta 

åldersgruppen. Newman et al. menar att (2015) individer efterfrågar nyheter på 

vilken enhet som helst, i vilket format som helst när som helst. Picone et al. (2015) 

påpekar även att individer inte bara har möjligheten att konsumera nyheter när de 

vill, utan också var de vill. I överensstämmelse med Newman et al. (2015) så har vi 

identifierat att individer vill ha möjligheten att konsumera nyheter på deras villkor. 

Den tolkningen som görs av detta är att individer använder digitala enheter 

omväxlande för att konsumera nyheter. Vi tolkade det även som att den situation som 

respondenten befann sig har en påverkan på vilken enhet som användes för 

nyhetskonsumtionen. Vi upplevde sällan att respondenterna begränsade sig till en 

särskild enhet utan anpassade den digitala enheten efter situationen. Det är således 

inte enbart individens preferenser som styr valet av digital enhet utan också 

situationen personen befinner sig i. Att preferensen gällande val av enhet är bundet 

till situationen som individen befinner sig har vi dock inte tidigare funnit konkret 

belägg för rent teoretiskt. Vi tolkar det dock som att det finns en påverkan på 

konsumtionsmönstret då det påverkar vilken digital enhet som prefereras. De äldre 

åldersgrupperna nämnde situationens påverkan i högre grad, specifikt låg vikten vid 

en jämförelse mellan att vara hemma och på jobbet. Det kan diskuteras att den yngre 

åldersgruppen nämnde det i lägre utsträckning då de hade en annan typ av 
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sysselsättning, därmed argumenterar vi för att situationens påverkan är bundet till 

individers preferenser snarare än ålder. 

 

5.2.6 Interaktivitet 

I samtliga åldersgrupper upplevde respondenterna att nyheter delas i hög grad på 

sociala medier och då främst på Facebook. Liknande åsikter framkom i alla 

åldersgruppen och de bestod i att flertalet av respondenterna menade att de påverkas 

av att individer delar saker på ett eller annat sätt. Cecilia och Tomas som är en del av 

åldersgruppen 36-45 år uttryckte att det påverkar dem, och hur de uppfattar en nyhet, 

om någon delar en nyhet via sociala medier. Exempelvis sades att intresset för den 

nyheten kan öka. Teoretiskt är den empiri som framkommit i linje med vad Kitchen 

& Proctor (2015) och Fill (2013) säger om att konsumenter idag lyssnar på andra 

konsumenter i större utsträckning än vad de lyssnar på företag. En koppling kan även 

göras till Williams & Page (2011) vilka uttrycker att individer i generation Y, vilket 

innefattar nästan alla respondenter är vana vid att göra informationsutbyten på 

sociala medier. Författarna menar även precis som Kitchen & Proctor (2015) och Fill 

(2013) att individer som innefattas i generation Y i stor utsträckning lyssnar på 

varandra. Empirin och teorin pekar inte på några större skillnader baserat på ålder 

gällande att respondenterna upplever att nyheter delas i stor utsträckning. Snarare 

härleder vi resultatet till att det baseras på individers preferenser om de delar nyheter 

via sociala medier eller ej. Vidare argumenterar vi för att interaktiviteten ger en 

påverkan på konsumtionsmönstret. Då nyheter som delats av bekanta 

uppmärksammas mer ser vi en påverkan på aktivitetsnivå, då det är troligare att de 

artiklarna som delats besökts. Vi tolkar det även som att då aktivitetsnivån ökar och 

individer tar sig tid att läsa ökar tidsåtgången också. Vad som dock kan ses som 

anmärkningsvärt är att respondenterna uppgett att de själva delar nyheter i väldigt låg 

utsträckning i alla åldersgrupper, vilket kan diskuteras antyda att enbart ett fåtal 

människor delar ett stort antal artiklar.  

 

I den empiriska studien framkom även delade meningar angående om det spelade 

någon roll vem som delat innehållet. Christoffer i åldersgruppen 26-35 år menade att 

det har väldigt liten påverkan på honom vem som delat något vidare. Petra uttryckte 

istället motsatt åsikt. Liknande åsikter lyftes i den yngre åldersgruppen 18-25 år då 

Joakim och Olle menade att det påverkade vem som delat men Jonna menade det 
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omvända. Vi erhöll liknande blandade resultat även i den äldsta åldersgruppen. Det 

var dock i samtliga åldersgrupper en majoritet av respondenterna som uttryckte att 

det påverkar dem vem som delat en nyhet. En del i den påverkan sades i den yngsta 

åldersgruppen bero på den kunskapsnivå som en individ hade inom ämnet. Om det 

ansågs att individen var kunnig och insatt sade respondenterna att det var mer troligt 

att de besökte artikeln. Tomas i den mellersta åldersgruppen uttryckte liknande 

åsikter. Den äldsta åldersgruppen lyfte ett liknande resonemang men poängterade 

även vikten av att skapa sig en egen bild av nyheten. Teoretiskt säger Turcotte et al. 

(2015) att det finns en påverkan på trovärdigheten om individen som delar nyheten 

uppfattas som trovärdig. Vi har dock inte funnit teoretiskt belägg för att 

uppmärksamheten för en delad artikel ökar baserat på vem som delat den. Baserat på 

den empiriska studien tolkar vi det som att reaktionen på hur aktivitetsnivån 

förändras baserat på vem som delat en nyhet främst beror på individuella preferenser 

då liknande resultat framkom i alla åldersgrupper.  

 

Den yngsta åldersgruppen lyfte fram att det ibland kan upplevas som att det blir 

störande att det delas så mycket på Facebook. Jonas uppgav att han ibland slutar följa 

bekanta på Facebook om de delar för mycket inlägg som han ser som irrelevanta. 

Lukas uppgav att han istället inte stör sig på om någon delar mycket innehåll som 

berör samma ämne då det blir tydligt att den personen tycker att det är viktigt. 

Hermina uttryckte även att hon uppskattade då individer som var väl insatta i svåra 

situationer delade innehåll eftersom att hon uppfattade det som relevant och att det 

gjorde det lätt att hålla sig uppdaterad. Vi har till viss del funnit stöd för empirin 

teoretiskt då Kilgour et al. (2015) och Botha & Reyneke (2013) menar att 

information som inte upplevs som relevant för en individ tenderar att kunna skapa en 

negativ upplevelse. Breese-Vitelli & Borkovich (2013) lyfter även problematiken i 

att “information overload” kan inträffa vilket gör att individen stänger ute 

information. Berger & Milkman (2012) menar att altruism också är en anledning till 

att innehåll delas i hög grad vilket kan kopplas till Herminas åsikter. Vi tolkar det 

som att vikten av relevans för individerna i åldersgruppen 18-25 år skulle kunna 

kopplas till att Qayyum et al. (2010) menar att individer i den åldersgruppen främst 

vill läsa nyheter som de uppfattar som relevant för dem själva. Gruppen uppvisade en 

variation i åsikter kring ämnet vilket skulle kunna indikera på att hur en individ 

agerar och hur deras aktivitetsnivå påverkas till stor del beror på individuella 
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preferenser. Vi kan dock inte uttala oss säkert om ålders påverkan även om det går 

att argumentera för att det har en större roll i den yngsta åldersgruppen då de tydligt 

lyfte problematiken.  

 

Åldersgruppen som inkluderade åldrarna 26-35 år uppgav att de upplevde att det 

delades mycket negativt innehåll på Facebook. De relaterade det då till att det var 

innehåll som framkallade ilska. Det framkom även i den äldre åldersgruppen att det 

upplevdes som att mycket av innehållet som delas är av negativ karaktär. Berger & 

Milkman (2012) menar att den typen av innehåll som framkallar negativa känslor, 

specifikt i form av ilska framkallar en högre aktivitetsnivå hos individer. Empiriskt 

framkom dock inte att individerna i större utsträckning läser den typen av innehåll 

när det delas. Därmed kan det diskuteras att påverkan på aktivitetsnivån inte är så 

framträdande som Berger & Milkman (2012) menar. Resultatet framkom dock endast 

i den mellersta gruppen och vi kan därmed inte empiriskt uttrycka ett stöd för eller 

bestrida teorin. 

 

5.3 Utlämningsformer 

5.3.1 Hemsidor och mobila applikationer 

Majoriteten av respondenterna i alla åldersgrupper använder sig i nuläget av en mobil 

nyhetsapplikation och menar att de prefererar dessa framför den mobila hemsidan. 

Mobila applikationer anses möta respondenternas preferenser bättre då de uppfattas 

som mer användarvänliga och har bättre navigeringsmöjligheter. Det upplevdes även 

att formatet var bättre och större i en mobil applikation vilket respondenterna 

föredrog. Vidare sades även att det går snabbare att ta sig in i applikationen vilket 

sågs som fördelaktigt. En anledning som nämndes till att den mobila hemsidan 

användes var att då individer klickar på länkar på exempelvis sociala medier 

hänvisas de till den istället för den mobila nyhetsapplikationen. Breese-Vitelli & 

Borkovich (2013) säger att individer i åldrar som är likvärdiga med 

universitetsstudier föredrar mobila nyhetsapplikationer som utlämningsform. Jiao et 

al. (2014) styrker även att mobila applikationer ofta ses som mer användarvänliga, 

och att individer har en positiv inställning till dem. Vidare nämner samma författare 

även att då individer klickar på länkar tenderar de att skickas till den mobila 

hemsidan istället. En av de fördelar som empiriskt nämndes med digitala nyheter 

generellt sett var den snabbhet de erbjuder. Då mobila applikationer lyftes fram som 
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att de ger snabbare åtkomst argumenterar vi för att mobila applikationer i hög grad 

bidrar till att möta den snabbhet som gör att individer prefererar digitala nyheter. 

Baserat på teorin och empirin argumenterar vi även för att individer har en positiv 

inställning till att använda sig av mobila applikationer som utlämningsform. Vidare 

kan det diskuteras att då respondenterna ofta uppgav att texten uppfattas som liten på 

smartmobiler prefererar de att använda mobila applikationer då formatet uppfattades 

som bättre och större. Även utifrån det uppvisades empiriskt en positiv inställning till 

utlämningsformen. Då resultatet och resonemanget var liknande i samtliga 

åldersgrupper tolkar vi det som att ålder har en låg påverkan på inställningen till 

mobila applikationer som utlämningsform. Då ett fåtal respondenter föredrog den 

mobila hemsidan härleder vi istället skillnaden till individuella preferenser. 

 

Inställningen till de notifikationer som sänds ut från mobila applikationer varierade. 

Användandet av dem var något högre i den äldsta och yngsta åldersgruppen men 

identifierades till största del bero på vad individen själv prefererade. Inställningen till 

dem var dock likvärdig i alla åldersgrupperna. Petra i åldersgruppen 26-35 år uppgav 

att hon inte använde notifikationer i nuläget men ändå upplevde dem som positiva då 

hon tidigare upplevt att de ökat hennes nyhetskonsumtion. Motstridiga åsikter 

framkom i åldersgruppen 26-35 år då notifikationer upplevdes som stressande, 

speciellt då det ofta upplevs som att innehållet är irrelevant. Liknande negativa 

inställningar identifierades även i den äldsta åldersgruppen men notifikationerna 

sades även uppfylla önskan av att vara konstant uppdaterad, vilket även 

identifierades som en av de viktigaste sakerna som digitala nyheter erbjuder. Den 

yngsta åldersgruppen använde inte notifikationer men hade en positiv inställning till 

notifikationer om de kunde individualiseras. Breese-Vitelli & Borkovich (2013) 

bekräftar ambivalensen kring notifikationer. Dels menar författarna att känslan av att 

vara konstant uppdaterade är lugnande. Men författaren behandlar även risken för 

“information overload”. Vidare menar de att individualisering av notifikationer kan 

skapa en mer positiv inställning men att “feedback loop” riskerar att inträffa där en 

individs intressen förstärks. Vi tolkar därmed att notifikationer påverkar inställningen 

till mobila nyhetsapplikationer positivt då de har potential att uppfylla preferensen att 

vara konstant uppdaterad. Vidare tolkar vi det som att notifikationer har potential att 

uppfylla den passiva konsumtion av nyheter som ses, vilken diskuterats tidigare. Den 

problematik som uppstår då notifikationer skapar “information overload” är 
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problematiskt. Vi argumenterar därmed för att en individualiseringsmöjlighet av 

notifikationer skulle uppfylla individers preferenser i ännu högre utsträckning och 

därmed skapa en ännu mer positiv inställning till mobila applikationer som 

utlämningsform. 

 

I den empiriska studien sades hemsidan med åtkomst från datorn ibland vara bättre 

då den erbjöd en bättre överblick och ett större format, vilket även gjorde den mer 

anpassad för djupläsning. Vidare identifierades ett samband mellan att vissa typer av 

innehållsformat hellre konsumerades på hemsidan på datorn. Utifrån det 

argumenterar vi för att hemsidan med åtkomst från datorn uppfyller en annan typ av 

preferenser än mobila applikationer och hemsidor. Den erbjuder individer ett bättre 

format då de vill konsumera nyheter på ett djupare sätt, vilket vi funnit stöd för 

empiriskt att individer vill. Därmed tolkar vi det som att det finns en positiv 

inställning till att hemsidan finns, och att den fungerar som ett nödvändigt 

komplement till mobila alternativ. Det förstärks även av att Newman et al. (2015) 

menar att datorn fortfarande till stor del används för att konsumera nyheter, vilket i 

förlängningen innebär hemsidan med åtkomst från datorn. Empiriskt nämndes att den 

konstanta tillgängligheten är en fördel med digitala nyheter, vilket mobila enheter 

kan erbjuda i högre grad. Därmed tolkar vi det som att hemsidor med åtkomst från 

datorn har problem med att uppfylla att individer prefererar att alltid ha digitala 

nyheter tillgängligt, vilket kan påverka inställningen negativt. 

 

5.3.2 Sociala medier 

Nästan samtliga respondenter i studien har i nuläget ett Facebookkonto. Aktiviteten 

varierade och identifierades öka med sjunkande ålder. Antal konton som 

respondenterna hade på sociala medier ökade också med sjunkande ålder. Närvaron 

på Instagram, Twitter och Snapchat var mycket låg i den äldsta åldersgruppen. 

Majoriteten av respondenterna i den mellersta åldersgruppen hade ett Instagram- och 

Snapchat konto. I den yngsta åldersgruppen uppgav samtliga att de hade konton på 

dessa sociala medier. Det var dock endast fåtalet respondenter i varje åldersgrupp 

som hade ett Twitterkonto. Empirin indikerar ett liknande resultat som det Findahl & 

Davidsson (2015) presenterar, då de uppger att då åldern stiger minskar närvaron på 

exempelvis Instagram och Snapchat i den svenska befolkningen. Enligt författarna 

används Twitter mest i åldrarna 16-25 år, empiriskt sågs dock inte att användandet av 



  
 

109 

Twitter minskade då åldern steg, det var likartat i de olika åldersgrupperna. Då 

användandet av de olika sociala medierna varierar med ålder ses ålder ha en 

påverkan på var individer prefererar att ta del av nyheter, då de som inte har konton 

på andra sociala medier än Facebook inte kan ta del av nyheter på de andra sociala 

medierna.  

 

Även om resultatet påvisade åldersmässiga skillnader gällande var respondenterna 

har konton på sociala medier identifierades ingen åldersmässig skillnad på var de 

konsumerar nyheter på sociala medier. Majoriteten av respondenterna uppgav att de 

följer nyheter på Facebook, endast en respondent i varje åldersgrupp uppgav att 

denne följer nyheter via Twitter. Instagram användes i mycket låg utsträckning för 

nyhetskonsumtion och då i åldersgruppen 26-35 år, fokusgruppen uppvisade dock en 

positiv inställning till nyheter på Instagram. De nyheter som konsumeras via 

Facebook konsumeras främst genom att andra delar snarare än att respondenterna 

följer någon nyhetskälla. Samtliga åldersgrupper uppvisade samma beteende. Masip 

et al. (2015) menar hälften av alla användare på sociala medier följer nyhetskällor. 

Oeldorf-Hirsch & Sundar (2015) uppger vidare att ca 21 % av de länkar som delas på 

Facebook i nuläget är nyheter. Empiriskt uppgav respondenterna i den yngsta 

åldersgruppen att de upplevde att det kunde bli för mycket information på Facebook 

vilket uppfattades som jobbigt då det inte var det främsta syftet med Facebook. Vår 

studie indikerar att följandet av nyhetskällor på sociala medier ligger väl under vad 

teorin säger. Det kan diskuteras att då nära en fjärdedel av innehållet som delas är 

nyheter känner respondenterna att de nyheter de tar del av genom att andra delar 

räcker. På så sätt skulle de eventuellt inte känna behovet av att följa en nyhetskälla. 

Vidare kan resultatet i den yngsta åldersgruppen tolkas som att individerna 

åldersgruppen hamnar i det som Breese-Vitelli & Borkovich (2013) benämner 

“information overload” och baserat på det följer de inte nyhetskällor då de vill 

minska mängden av information. Den positiva inställning som den mellersta 

åldersgruppen uppvisade till nyhetsklipp på Instagram kan tolkas som att det kan 

vara en lämplig utlämningsform i framtiden, då specifikt för de yngre 

åldersgrupperna. Generellt sett i studien uppvisades dock alla åldersgrupper ett 

liknande beteende gällande konsumtionen av nyheter på sociala medier, mer specifikt 

på Facebook vilket gör att vi inte kan uttyda någon åldersmässig skillnad.  
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Respondenterna i studien hade en positiv inställning till sociala medier som 

utlämningsform för nyheter. Den yngsta åldersgruppen lyfte dock i störst grad den 

passiva aspekten av att konsumera nyheter på sociala medier. Olle i den yngsta 

åldersgruppen ansåg att det var smidigt att andra delade och på så sätt sorterade 

nyheterna åt honom. Liknande resonemang framkom då Ellinor uttryckte att det var 

ett smidigt och enkelt sätt att ta del av nyheter. I fokusgruppen trodde de även att 

sociala medier kommer att fungera som ett verktyg för att sprida nyheter allt mer i 

framtiden. En koppling kan därmed göras till Qayyum et al. (2010) som menar att 

ungdomar i åldrarna 18-25 år föredrar att konsumera nyheter på ett passivt sätt. Från 

resultatet kan vi därmed se att ungdomar i åldrarna 18-25 år har en positiv inställning 

till sociala medier som utlämningsform. Vi argumenterar därmed för att sociala 

medier passar som utlämningsform för digitala nyheter i den yngre åldersgruppen 

främst då de föredrar att nyheterna kommer till dem, då en låg aktivitetsnivå 

uppvisas. 

 

Respondenterna i samtliga åldersgrupper uppfattade trovärdigheten på nyheter som 

problematisk på sociala medier, specifikt gällande innehåll som andra delat. Ester i 

den yngsta åldersgruppen uttryckte att hon uppfattade det som att källkritiken var 

bristande. Även i den äldsta åldersgruppen upplevde respondenterna att 

trovärdigheten kunde vara bristande på sociala medier. En av anledningarna som de 

uppgav var att de upplevde att individer ofta delar innehåll enbart baserat på 

rubriken, eller de första raderna, vilket gör att felaktigt innehåll delas. Det som i alla 

åldersgrupper sades kunna stärka en nyhets trovärdighet på Facebook är om en 

individ som uppfattas som trovärdig eller kunnig delar en nyhet. Resultatet på vår 

studie är inte helt i linje med vad Turcotte et al. (2015) säger, då författarna menar att 

nyheter uppfattas som mer trovärdiga på sociala medier. Vidare uppger de att den 

individ som delar en nyhet vidare påverkar hur en nyhets trovärdighet uppfattas, 

vilket vi funnit stöd för i vår empiriska studie. Browne et al. (2015) och Qayyum 

(2010) belyser även problematiken med att nyheter delas baserat på en allt för liten 

del av texten. Även det har vi funnit stöd för empiriskt. Då nyheters trovärdighet på 

sociala medier påpekas vara problematisk av respondenterna argumenterar vi för att 

individers preferenser gällande nyheters trovärdighet på sociala medier inte helt 

tillmötesgås i nuläget, vilket kan innebära en något negativ inställning till sociala 

medier som utlämningsform. Problematiken med trovärdighet framstod som tydlig i 
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alla åldersgrupper och vi argumenterar därmed för att ålder inte har en betydande 

påverkan.   
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6 Slutsats 

I kapitlet som följer nedan presenteras studiens slutsatser. Vi ämnar besvara 

forskningsfrågorna med utgångspunkt i analysen och diskussionen. Vidare följer en 

presentation av det teoretiska bidrag som görs och praktiska rekommendationer för 

digitala nyhetsbyråer, samt förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 

De forskningsfrågor som tagits fram utifrån tidigare problemdiskussion och vilken vi 

ämnar besvara i följande kapitel är: 

 

Hur påverkas konsumtionen av digitala nyheter av individuella preferenser och 

ålder? 

 

Hur påverkas inställningen till digitala nyheter på olika utlämningsformer av 

individers preferenser och ålder? 

 

6.1.1 Konsumtionsmönster 

Vår slutsats att individer inom åldersgruppen 18-45 år spenderar mer tid på digitala 

nyheter jämfört med nyheter via traditionella medier. Konsumtionen av digitala 

nyheter var störst i den yngsta åldersgruppen och minskade med ålder, därmed ses 

ålder ha en påverkan. I linje med denna konsumtionsfördelning prefererade de två 

yngsta åldersgrupperna att konsumera sina nyheter digitalt och den äldsta 

åldersgruppen föredrog en blandning av digitalt och traditionellt. Vi förutspår även 

att konsumtionen av nyheter i framtiden kommer att fortsättningsvis bestå till störst 

del av digitala nyheter och att denna mängd troligen kommer att öka 

 

Gällande läsbeteende identifierade vi att individer skumläser texter i hög grad när de 

konsumerar nyheter digitalt. Samtidigt som skumläsning blivit mer vanligt 

förekommande erbjuds läsare större möjligheter till att konsumera med djupgående 

texter. Djupläsning har en viktig plats i läsbeteendet när intresset är högt. Ålder hade 

mindre påverkan på läsbeteendet då samtliga åldersgrupperna uppvisade liknande 

resultat. Istället anser vi att individers preferenser har en större påverkan på deras 

läsbeteende. 
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Rapporten har visat att individer i åldersgruppen 18-45 använder sig av flertalet 

digitala enheter för att konsumera nyheter. Av dessa upplevs datorn och 

smartmobilen som de viktigaste. Smartmobilen har identifierats ha en allt viktigare 

roll i konsumtionen av digitala nyheter, då den användes i störst utsträckning. Valet 

av digital enhet visades ha ett samband med typen av innehåll som ska konsumeras. 

De tre åldersgrupperna hade liknande vanor gällande nyhetskonsumtion på olika 

digitala enheter och vi drar därför slutsatsen att ålder har en låg grad av påverkan. 

Valet av enhet identifierades istället i hög grad bero på individuella preferenser. 

 

Aktivitetsnivån vid konsumtion av digitala nyheter är generellt sett låg för individer i 

åldersgruppen 18-45 år. Det är vanligt förekommande att individer, särskilt i de 

yngre åldersgrupperna tar del av nyheter på ett passivt sätt där nyheterna levereras till 

dem via olika utlämningsformer. Rapporten visade även att nyheter delas i relativ låg 

grad. Aktivitetsnivån stiger något i den äldre åldersgruppen därmed drar vi slutsatsen 

att aktivitetsnivån delvis påverkas av ålder. 

 

Text var det innehållsformat som föredrogs och användes i störst utsträckning vid 

konsumtion av digitala nyheter. Video var det innehållsformat som konsumerades i 

näst störst utsträckning. Nyheter via ljudformat prefererades och användes i mycket 

låg grad. De individuella preferenserna angående innehållsformat var liknande för 

samtliga åldersgrupper och individuella preferenser anses påverka valet av 

innehållsformat snarare än ålder. 

 

6.1.2 Påverkansfaktorer 

Intresse har analyserats som en påverkansfaktor och utifrån den empiriska och 

teoretiska studien identifierades en påverkan på konsumtionsmönstret. Påverkan sker 

genom att individer i högre grad prefererar att konsumera nyhetsinnehåll som 

kongruerar med deras intresse och det innehåll som de anser vara relevant för dem. 

Vidare identifierades intresse ha en påverkan på val av format och det läsbeteende 

som uppvisades. Liknande resultat erhölls från samtliga åldersgrupper och därmed 

dras slutsatsen att individuella preferenser påverkar intresse i hög grad. 
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Individer föredrar olika nivåer av trovärdighet baserat på den typ av innehåll som en 

nyhet behandlar. Trovärdigheten påverkar även valet av nyhetskälla då den är av stor 

vikt vid bedömningen av en nyhets trovärdighet i alla åldrar. Ett samband 

identifierades också mellan trovärdighet och val av innehållsformat. Videoformat 

exempelvis sade respondenterna uppfattas som mer trovärdigt. Åldersmässigt 

identifierades ingen större variation, påverkan härleds snarare till individuella 

preferenser. 

 

Betalningsvilligheten för digitala nyheter varierade i de olika åldersgrupperna och 

steg med ålder. Acceptansen för reklam uppvisade ett omvänt samband. Därmed ser 

vi att påverkan på betalningsvillighet från ålder är hög. Vidare fanns ett samband 

mellan ökad betalningsvillighet och erbjudande av fler innehållsformat. Vi drog även 

slutsatsen att en påverkan kan finnas på läsbeteende i form av att tiden som 

spenderas på sidan minskar om reklamen uppfattas som störande. 

 

Internetanvändning påverkar konsumtionen av digitala nyheter. De yngsta 

åldersgrupperna konsumerar en större andel av nyheter digitalt än den äldre 

åldersgruppen, samtidigt som de använde Internet i större uträckning. Således 

påverkas konsumtionsmönstret i form av tid, och påverkan identifieras till största del 

vara knuten till ålder.  

 

Teknologiska vanor har en påverkan på hur individer konsumerar digitala nyheter. 

Individer äger ofta flertalet digitala enheter som har en betydande roll i det dagliga 

livet och erbjuder en hög grad av tillgänglighet. Konsumtionsmönstret påverkas 

därmed genom att mer tid spenderas på att konsumera digitala nyheter. Vidare 

identifierades en påverkan på val av innehållsformat och djupläsning baserat på 

vilken digital enhet som används. Åldersmässigt fanns skillnader i ägandet av 

digitala enheter, men resultatet indikerar inte att påverkan på konsumtionsmönstret 

skiljer sig märkbart mellan de olika åldersgrupperna utan snarare beror på 

individuella preferenser.  

 

Gällande interaktivitet påvisar resultatet generellt sett i åldersgrupperna att den 

användare som delar en nyhet vidare kan ha både en positiv och negativ effekt på 

aktivitetsnivån. En nyhet som delas av en bekant får ofta mer uppmärksamhet och 
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den bekanta påverkar nyhetens upplevda trovärdighet, vilket i sin tur påverkar om en 

individ läser nyheten eller ej. Hur en individs aktivitetsnivå påverkades av delade 

nyheter identifierades främst bero på individuella preferenser. 

 

6.1.3 Utlämningsformer  

Hemsidor och mobila nyhetsapplikationer undersöktes som två av 

utlämningsformerna i studien. Inställningen till mobila nyhetsapplikationer var 

positiv och användningen av dessa var utbredd bland samtliga respondenter. Över lag 

identifierades respondenterna preferera användning av den mobila 

nyhetsapplikationen framför användning av den mobila hemsidan. Den mobila 

applikationen tillgodosåg de individuella preferenserna gällande användarvänlighet 

och navigering i högre grad än den mobila hemsidan. Inställningen till mobila 

nyhetsapplikationer påverkades även av individuella preferenser gällande 

notifikationer. De ansågs vara bra om de var fokuserade på relevant innehåll men 

uppfattades som störande om de skickades ut för ofta. Hemsidan med åtkomst från 

datorn prefererades då individen planerade att spendera längre tid på sidan, då den 

erbjöd en bättre översikt. Inställningen till hemsidor och mobila nyhetsapplikationer 

berodde främst på individuella preferenser.  

 

Den andra utlämningsformen som undersöktes var sociala medier i form av 

Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter. Resultatet påvisade en tydlig trend i att 

den yngre åldersgruppen hade konton på fler sociala medier än den äldsta 

åldersgruppen, där främst Facebook användes. Ålder identifierades även ha en 

påverkan på den tid som spenderades på sociala medier. Av de fyra användes främst 

Facebook för nyhetskonsumtion. I alla åldersgrupper uppvisades en positiv 

inställning till sociala medier, men främst Facebook som utlämningsform för digitala 

nyheter. Sociala medier identifierades i hög grad uppfylla individers preferens att 

konsumera digitala nyheter passivt. I alla åldersgrupper men till största del i den 

äldsta åldersgruppen sades att digitala nyheter på sociala medier inte uppfyller deras 

preferenser gällande trovärdighet på ett adekvat sätt, speciellt då andra delat nyheten.  

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Vi anser att den genomförda studien har bidragit till att fylla det existerande 

kunskapsglapp som vi identifierat gällande hur konsumtionen av digitala nyheter 
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påverkas av ålder och individers preferenser. I studien identifierades individuella 

preferenser påverka konsumtionsmönstret i högre grad än ålder. Påverkansfaktorn 

intresse identifierades även ha en större påverkan än vad som tidigare påvisats 

teoretiskt. Det påvisades inte enbart styra valet av innehållet utan även läsbeteendet i 

form av sökbeteende och djupläsning. Den situation som en individ befinner sig i 

sågs empiriskt påverka konsumtionsmönstret, mer specifikt val av innehållsformat, 

läsbeteende och val av enhet. Det är en påverkansfaktor vi inte har funnit tidigare 

teoretiskt belägg för. Respondenterna uppgav att de konsumerar nyhetsinnehåll i 

relativt hög grad för att hålla sig uppdaterade och ha kunskap om saker som 

exempelvis berör deras jobb och för att kunskap är användbart i sociala situationer. 

Därmed har vi identifierat kunskap och allmänbildning som en faktor med påverkan 

på konsumtionsmönstret. Den faktorn har identifierats påverka konsumtionsmönstret 

då det påverkar val av innehåll.  

 

Vårt teoretiska bidrag består även av den konceptuella modell som utformades med 

grund i litteraturstudien. Modellen ämnar förstärka förståelsen för konsumtion av 

digitala nyheter. Modellen redogör för de faktorer som teoretiskt har identifierats 

påverka digital nyhetskonsumtion. Vidare har ett tillägg gjorts med två faktorer, 

situation och kunskap/allmänbildning.  

 
 

Figur 6.1 Reviderad konceptuell modell  



  
 

117 

6.3 Praktiska rekommendationer 

En del av syftet med uppsatsen var att tillhandahålla rekommendationer till digitala 

nyhetsbyråer gällande hur de kan tillmötesgå individers preferenser då digitala 

nyheter konsumeras. Nedan följer en redogörelse av viktiga aspekter som praktiskt 

kan vara av vikt att ta i beaktning. 

 

Intresse identifierades vara en viktig påverkansfaktor. Rent praktiskt skulle digitala 

nyhetsbyråer kunna jobba med det genom att samla in information om deras 

konsumenter för att möjliggöra en individualisering och bättre möta individers 

preferenser. Skapandet av inloggning skulle kunna möjliggöra att läsaren får ett 

skräddarsytt innehåll till sig, vilket på så sätt skulle kunna skapa en förhöjd 

upplevelse för konsumenten. Hänsyn bör dock tas till att då åldern stiger efterfrågar 

konsumenter allt mer bredd på de nyheter de konsumerar, och dessa behöver därmed 

också erbjudas konsumenten.  

 

Trovärdighet är en av de svagheter som digitala nyheter har i dagsläget. Det 

framkom vara viktigt att detaljer och källor inkorporerades i texten för att nyheten 

ska vara trovärdig, hyperlänkar kan vara en del i det. Digitala nyhetsbyråer har en 

fördel då de kan presentera filmklipp, för att stärka trovärdigheten. Nyhetskällan och 

dess historik identifierades även den vara viktig, och en förtydling av vem som 

skrivit texten. 

 

Betalningsvilligheten som uppvisas är låg. Vilket bör beaktas om en nyhetsbyrå 

planerar att införa en avgift, i så fall bör mervärde presenteras i form av 

fördjupningsartiklar eller fler format på innehåll. Speciellt de yngre åldersgrupperna 

uppvisade mer tålamod med reklam då den inte upplevdes som allt för inkräktande. 

Därmed bör nyhetsbyråer jobba aktivt med placeringen av reklamen, och göra det 

enkelt att avskilja vad som är reklam. Vidare kan det vara fördelaktigt att förklara 

syftet med reklamen för att skapa förståelse.  

 

Rapporten visade att individer använder flertalet digitala enheter för att konsumera 

digitala nyheter och att dessa enheter ofta används omväxlande. Genom en förståelse 

för detta rekommenderar vi digitala nyhetsbyråer att utforma deras innehåll och 

utlämningsformer så att de är kompatibla med olika typer av enheter. Smartmobilen 
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visade exempelvis ha en viktigare roll vid konsumtion av digitala nyheter och därför 

är det viktigt att hemsidan är mobilanpassad. Både för att säkerställa att läsaren kan 

få tillgång till nyhetsinnehållet men också för att förbättra läsupplevelsen. 

 

Innehållsformat ger nyhetsföretag stor frihet genom möjligheten att de kan utforma 

den historia de vill berätta med hjälp av flertalet olika format. Rent praktiskt kan vi 

se utifrån vår studie att det kan vara bra att anpassa formatet efter den nyhet det 

gäller. Filmklipp prefererades då något stort hänt, såsom naturkatastrofer, då det ger 

större insikt. Sportnyheter är också ett exempel på nyhetsinnehåll som bör 

tillhandahållas i videoformat för att bemöta konsumenters preferenser.  

 

Majoriteten av respondenterna hade en positiv inställning till mobila applikationer 

som utlämningsform för digitala nyheter. De föredrog i hög grad dessa framför 

mobila hemsidor i samtliga åldrar. Därmed rekommenderar vi digitala nyhetsbyråer 

att överväga att använda mobila applikationer som utlämningsform och att aktivt 

jobba med att förbättra formatet på dessa, för att i höger grad tillmötesgå 

konsumenters preferenser. Det kan dock poängteras att kostnaden för utvecklingen 

av en mobil applikation är hög, vilket bör tas i beaktning. 

 

Respondenterna uppvisade både positiv och negativ inställning till notifikationer som 

sänds ut från mobila applikationer. Möjligheten att få uppdateringen kring omvärlden 

identifierades som positivt. Däremot så upplevdes mängden av notifikationer vara 

överväldigande och relevansen ifrågasättbar vilket ibland resulterat i att 

notifikationerna stängts av eller att applikationen avinstallerats. Då mycket av den 

digitala nyhetskonsumtionen är av passiv art rekommenderar vi digitala nyhetsbyråer 

att jobba med notifikationer för att på så sätt nå ut till konsumenter och möjliggöra 

passiv konsumtion. För att tillmötesgå individers preferenser rekommenderar vi dock 

att digitala nyhetsbyråer jobbar aktivt med att skapa relevans för individen då det 

gäller notifikationernas innehåll genom exempelvis individualisering.  

 

Över lag var inställningen till sociala medier som utlämningsform positiv. Det är 

vanligast att nyheter konsumeras på Facebook. Praktiskt innebär det att Facebook 

skulle kunna vara en viktig utlämningsform för digitala nyhetsbyråer då nyheterna 

kan delas och att nyheterna och därmed företagets namn kan få hög spridning. Den 
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yngre åldersgruppen uppvisade betydligt större närvaro på Instagram och Snapchat, 

vilket kan betyda att dessa i framtiden nås där. Då Instagram erbjuder möjligheten att 

publicera nyheter i olika innehållsformat ger det digitala nyhetsbyråer möjligheten att 

möta individers preferenser gällande video som innehållsformat. Twitter uppvisade i 

dagsläget ett väldigt lågt användande, vilket praktiskt innebär att nyttan med att 

publicering där skulle kunna vara låg.  

 

6.4 Framtida forskning 

Då studien som genomförts är baserad på en kvalitativ metod uppvisar den en 

analytisk generaliserbarhet. Vi ser därmed att det skulle vara intressant att genomföra 

framtida forskning med en kvantitativ forskningsstrategi, för att undersöka i vilken 

utsträckning de funna resultaten är statistiskt generaliserbara.  

 

Den förståelse för hur individers preferenser och de påverkansfaktorer som 

framkommit skulle kunna användas som underlag vid beslut för nyhetsbyråer. Den 

erbjuder dock ingen konkret implementeringsguide för hur de kan närvara på olika 

utlämningsformer. Framtida forskare skulle därmed kunna studera hur nyhetsbyråer 

kan implementera detta med stark praktisk knytning. 

 

Ett område som framkommit som fördelaktig är att skapa en större individualisering 

av nyheter. Hur företag framgångsrikt skulle kunna jobba med individualisering 

behöver i framtiden undersökas vidare. I linje med det är även att individer genom 

det riskerar att hamna i en så kallad “feedback loop”. Utifrån det ser vi att vidare 

undersökning är relevant gällande hur det påverkar nyhetskonsumtionen och vilka 

framtida risker det innebär.  

 

Trovärdighet ses idag vara en akilleshäl för digitala nyhetsbyråer. Baserat på det 

krävs framtida forskning på hur stor påverkan från detta är. Med fördel kan det även 

undersökas vidare vilka faktorer som påverkar trovärdigheten, och hur företag kan 

arbeta med dem. Sociala mediers påverkan på trovärdighet är även det något som bör 

undersökas vidare. 

 

I vår studie har vi valt att studera den demografiska variabeln ålder och dess 

påverkan på konsumtionen av digitala nyheter. Det finns möjlighet för framtida 
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forskare att studera hur andra demografiska variabler så som kön, inkomst och 

utbildningsnivå påverkar, vilket kan bidra till en mer holistisk förståelse för hur 

individer konsumerar digitala nyheter.
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

1) Vilket år är du född? 

2) Hur viktigt är nyheter för dig?  

a) Varför konsumerar du nyheter? 

3) Hur skulle du i generella termer beskriva dina dagliga nyhetsvanor? 

a) Hur ofta konsumerar du nyheter? 

b) I vilka sammanhang konsumerar du nyheter? 

c) Hur aktiv eller passiv är du vid sökandet av nyheter?  

d) Skulle du kunna uppskatta fördelningen av hur mycket nyheter du konsumerar via 

traditionella medier respektive digitala medier? 

e) Anser du att digitala nyheter ersätter eller kompletterar traditionella nyheter?  

f) Varför konsumerar du nyheter som du gör? 

g) Var föredrar du att konsumera nyheter? 

4) Vad ser du för fördelar och nackdelar med digitala nyheter? 

5) Vad är en trovärdig nyhet för dig? 

a) Hur viktigt är det att en nyhet är trovärdig? 

b) Påverkar trovärdigheten dina val av nyhetskällor? 

6) Vad för typ av nyheter konsumerar du? 

a) Hur skulle du beskriva innehållet? Underhållande, informerande m.m.? 

b) Skulle du kunna uppskatta fördelningen av de typer innehåll du konsumerar? 

c) Vad är viktigast för dig? Varför? 

7) Påverkar dina intressen vilka nyheter du läser? Hur då? 

a) Söker du efter nyheter inom specifika ämnen baserat på dina intressen? 

b) Är det några särskilda ämnen som du specifikt följer? 

8) Konsumerar du några lokala nyheter? 

a) Tycker du att lokala nyheter är viktigt? Varför? 

b) Var läser du dem? 

c) Har du läst eller hört talas om 24 Kalmar, Nybro m.m.? 

d) Anser du att lokala nyheter har högre trovärdighet än andra typer av nyheter? 

9) Hur många nyhetskällor skulle du uppskatta att du följer? 

a) Hur många följer du aktivt? 

b) Vilka är dina favoriter? 



  
 

II 

10) Vad äger du för digitala enheter? (dator, smartmobil m.m.) 

a) Vilka använder du för att konsumera nyheter? 

b) Vilka enheter föredrar du att konsumera nyheter på? 

c) Föredrar du konsumera nyheter mobilt eller vid datorn? 

d) Vad tycker du är fördelar och nackdelar med att konsumera nyheter på respektive 

enhet? 

e) Hur tror du att dina digitala enheter påverkar din konsumtion av nyheter? 

11) Har du någonsin laddat ner en mobil nyhetsapplikation? 

a) Hur ofta använder du dig av den? 

b) Vad tycker du är fördelar och nackdelar med en nyhetsapplikation? 

12) Använder du dig av några notifikationer för nyheter? 

a) Vad tycker du är fördelar och nackdelar med notifikationer? 

13) Vad för sociala medier har du konton på? 

a) Hur ofta använder du dem och vilka av dem använder du mest? 

b) Konsumerar du nyheter på några sociala medier? Vilka? 

c) Följer du någon nyhetskälla på sociala medier? 

d) Vad tycker du är fördelar respektive nackdelar med att konsumera nyheter på sociala 

medier? 

e) Finns det någon anledning till varför du konsumerar nyheter på vissa sociala medier 

och inte andra? 

14) I vilka olika format konsumerar du nyheter? (text, ljud, video) 

a) Skulle du kunna uppskatta hur mycket av nyheterna du konsumerar är i text, video 

eller ljudformat? 

b) Föredrar du något särskilt format? 

c) På en viss enhet 

d) För en viss typ av nyhet? 

15) Är du aktiv när du konsumerar nyheter? Delar, “likear” eller kommenterar du några 

nyheter? 

a) Delar, “likear” eller kommenterar du privat eller offentligt? 

16) Är det vanligt att vänner eller bekanta rekommenderar eller delar nyheter? 

17) Hur påverkar det dig om människor i din närhet rekommenderar eller delar nyheter på 

sociala medier? 

a) Uppmärksammar du dessa nyheter mer? 

b) Upplever du dem som mer trovärdiga? 



  
 

III 

18) Hur tror du att dina teknologiska vanor påverkar din nyhetskonsumtion? 

19) Skulle du kunna uppskatta hur mycket du använder Internet dagligen? 

a) Hur tror du att dina Internetvanor påverkar din konsumtion av nyheter? 

20) Betalar du för någon nyhetskälla du använder? 

a) Vad har du för inställning till att betala för nyheter? 

b) Vad tycker du om reklam på nyhetssidor? 

c) Använder du dig av någon annonsblock tjänst som t.ex. Adblock? 

21) Finns det fler faktorer än de vi diskuterat som påverkar hur du konsumerar nyheter? 

  



  
 

IV 

Bilaga B Intervjuguide Fokusgrupp 

1) I vilken utsträckning konsumerar ni traditionella nyheter jämfört med digitala nyheter? 

2)  Vad ser ni för fördelar och nackdelar med digitala nyheter? 

3)  Tycker ni att digitala nyheter ersätter eller kompletterar traditionella nyheter? 

4)  Hur viktigt är nyheter för er och varför konsumerar ni nyheter? 

5)  Vad för typ av nyheter konsumerar ni? 

6)  Vad är en trovärdig nyhet enligt er och hur viktigt är det att en nyhet är trovärdig? 

a) Påverkar trovärdigheten ert val av nyhetskällor? 

7) Vad äger ni för digitala enheter och vilka använder ni för att konsumera nyheter? 

8) Vad ser ni för fördelar och nackdelar med att konsumera nyheter på respektive enhet? 

9) Vad för sociala medier har ni konton på och vilka använder ni mest? 

10) Konsumerar ni några nyheter på några sociala medier? 

11) Är ni interaktiva när ni konsumerar nyheter? Delar, “likar” eller kommenterar ni några 

nyheter? 

a) Delar några av era bekanta nyheter? Hur påverkar det er om en bekant delar en 

nyhet? 

12) I vilka olika format konsumerar ni digitala nyheter? Föredrar ni något särskilt något 

format och varför? 

13) Betalar ni för några nyheter i dagsläget och vad har ni för inställning för att betala för 

nyheter? 

14) Har någon av er laddat ner en mobil nyhetsapplikation och använder ni er av den? 

a) Vad ser ni för fördelar eller nackdelar med att använda en nyhetsapplikation? 

15) Hur mycket tid skulle ni uppskatta att ni använder er av Internet per dag? 

a) Hur tror ni att era Internetvanor påverkar era nyhetsvanor? 

16) Tror ni att era nyhetsvanor kommer att ändras de kommande 5 åren? Hur då? 

17) Hur tror ni att nyhetsindustrin och sättet vi läser på allmänt kommer utvecklas i 

framtiden? 

  



  
 

V 

Bilaga C Internetanvändning 

Statistik på internetanvändning i den svenska befolkningen från SCB.se. 

 

 


