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This study discusses whether an individualized news consumption leads to a fragmentation
among readers, to the extent that news of social importance, that contribute to a democratic
debate are neglected or missed. Areas of interest are how students of a university in the western
part of Sweden consume news and in what ways, through the internet, smartphones, computers,
or newspapers as well as what genres of news are consumed.
The uses and gratification theory and theory of the public sphere constitute the theoretical
framework of the study. The method used is that of a quantitative nature, more specifically
surveys conducted online.
The study was not representative for the total population and thus only expresses itself
regarding the answers given by the respondents. Finally, the study finds that the respondents
use the possibility of an individualized media content more as a tool to consume a little extra
of the news genres they find interesting rather than neglect traditional news media completely.

Definition av begrepp
Nyheter definieras i denna studie likt ett offentliggjort meddelande om något som är
betydelsefullt men som tidigare varit okänt. Det kan antingen handla om en händelse, en process
eller ett tillstånd.

Personligt nyhetsflöde definieras i denna studie likt det aktiva uppsökandet, via dina föredragna
medier, efter nyheter som intresserar just dig.
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1 Inledning
Medierna och medborgarna kan ses ha samhällsviktiga plikter mot varandra. Å ena sidan ska
medierna förmedla nyheter och informera medborgarna om vad som händer i samhället och i
världen i stort. Å andra sidan är det viktigt att medborgarna tar del av nyheterna för att uträtta
sin roll som medborgare i ett demokratiskt samhälle. En vedertagen definition av nyheter är att
de ska tjäna en form av allmänintresse, vara aktuella och tidigare okända samt vara
sanningsenliga (Wadbring, Weibull & Facht 2016: 432).

Det finns vidare en stark norm i samhället att nyheter är väsentliga att ta del av regelbundet.
Det är genom att följa nyhetsflödet som människor blir en del av samhället och det handlar både
om kunskap kring vad som hänt i världen som om en känsla av socialt sammanhang (Wadbring,
Weibull & Facht 2016: 433). Fyra faktorer brukar generellt lyftas fram som avgörande i
forskning kring vad människor gör med medierna och varför deras konsumtion ser ut som den
gör. Dessa är motivation, situation, individ och struktur (McQuail 2010 & Sullivan 2013,
refererad i Wadbring, Weibull & Facht 2016: 440).

I slutet av 1990-talet låg internetanvändningen i fokus där många intresserade sig för
användningen av nätbaserade medier. Frågor uppstod om i vilken takt internet var på väg att
ersätta de gamla, traditionella, medierna. Det förutspåddes att papperstidningarna var på väg att
försvinna och utgöra en liten del av medieföretagen. De mobila medieapparaterna, dagens
mobiltelefoner och surfplattor, tordes användas för alla former av medieanvändning (Nygren &
Wadbring 2013: 13–14). Interaktiviteten mellan individer, journalister och medieföretag ökade
och envägskommunikation ersattes bitvis av en framåtgående tvåvägskommunikation.
Interaktiviteten och den digitala tekniken konvergerade de tidigare åtskilda medieformerna och
medieföretag som tidigare producerat tryckta tidningar förnyade sin produktion genom att
producera rörlig bild och nätbaserat läsarinnehåll parallellt. Sociala medier fick sitt intåg i den
digitala medievärlden efter millennieskiftet där personlig kommunikation och länkar till andra
medier där användarna själva skapar innehållet blandas. Denna nya medieform ersatte inte de
äldre medierna, men de påverkade dem. Trafiken från användarna till de traditionella nätmedierna växte via sociala medier (Nygren & Wadbring 2013: 15–16).
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Det kan konstateras att medievärlden befinner sig i konstant förändring. Digitaliseringen och
medieutvecklingen den medförde har resulterat i att det idag finns fler sätt att konsumera
nyheter på än någonsin tidigare. Utöver de traditionella papperstidningarna eller TV så existerar
idag onlinetidningar, e-tidningar, podcasts, crowd-funded tidningar, bloggar och vloggar, för
att bara nämna några (Nygren & Wadbring 2013: 15–16). En konsekvens av detta är att
möjligheten till ett individualiserat och personligt nyhetsflöde har ökat och varje människa har
idag förmågan att skräddarsy sitt nyhetsflöde efter vad just denne är intresserad av. Det här
leder i sin tur även till att sådant innehåll som inte intresserar läsaren i fråga negligeras
(Wadbring & Weibull 2014: 231).

I och med utvecklingen som möjliggjort ökade möjligheter mot en alltmer individualiserad eller
personifierad nyhetskonsumtion är det intressant att titta närmare på ämnet kring individers
nyhetskonsumtion, hur den ser ut och vad den bidrar med till individens egna uppfattning kring
samhället.

Studien ämnar kartlägga nyhetskonsumtionen bland studenter från en högskola i västra Sverige,
samt hur dessa förhåller sig till konsumtion av nyhetsinnehåll i dagens förändrade nyhetsvärld.
Utifrån detta ämnar den även att kritiskt diskutera ett personifierat nyhetsflöde. Vad är det för
typ av nyheter som konsumeras och hur ofta konsumeras nyheter, är frågor som studien utreder.
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2 Syfte och frågeställningar
Denna undersökning ämnar att utifrån en kvantitativ metod, i form av en enkätundersökning,
kartlägga hur studenter på en högskola i västra Sverige konsumerar nyheter. Detta görs med
målet att undersöka och problematisera personliga nyhetsflöden.

Studien anses viktig för att belysa och öppna den kritiska debatt vi anser behövs i dagens
nyhetskonsumtionsvärld. Mer specifikt huruvida den förändrade medietillvaron som
möjliggjort en individualiserad nyhetskonsumtion medfört en fragmentering bland läsare, så till
den grad att man riskerar att gå miste om samhällsnyttiga nyheter som bidrar till en demokratisk
debatt. Detta kommer att göras utifrån uses and gratifications-teorin samt offentlighetsteori.
Frågorna som denna studie ämnar söka svar på är:

Studiens övergripande frågeställning:
•

Hur värderar högskolestudenter personliga nyhetsflöden?

Följande underfrågor har formulerats för att kunna besvara den övergripande frågeställningen:
a) Hur konsumerar studenterna nyheter?
b) Hur värderar studenterna olika nyhetsgenrer och nyheters roll i samhället?
c) Vilka skillnader går att identifiera i hur studenter konsumerar och värderar nyheter
beroende på kön, samhällsintresse och föräldrarnas utbildningsnivå?
d) Hur ser studenternas behov av nyheter ut?
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3 Tidigare forskning
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring ämnet individers nyhetskonsumtion,
mediernas roll i samhället samt dess utveckling och personliga nyhetsflöden. Forskningen som
redogörs för används i studiens avslutande kapitel för att förstå och besvara målet med studien.
I kapitlets slut sammanfattas denna del och det förklaras varför denna forskning anses vara de
viktigaste i relation till denna studies uppsatsområde och frågeställningar.

3.1 Individers nyhetskonsumtion
Genom statistisk analys av enkätundersökningar utförde Sternvik (2010) en studie vilken hade
för avsikt att redogöra för ungas, upp till 29 år, nyhetskonsumtion. Studien syftade även till att
ta reda på i vilken utsträckning samt på vilket sätt som de unga tog del av nyheter (Sternvik
2010: 369). Sternvik identifierade att unga inte hade samma vanor som de äldre gällande
konsumtion av nyheter genom nya och traditionella medier. För de unga var inte TV-tittandet
kopplat till TV-apparaten, eller tidningsläsandet kopplat till en fysisk papperstidning. De unga
nyhetskonsumenterna ersatte i mångt och mycket de gamla, traditionella, medieformerna med
nya i form av dator och mobiltelefon. Möjligheten till att konsumera nyheter via dator och
mobiltelefoner, menar Sternvik, har tillfört ytterligare möjligheter till nyhetskonsumtion och
medielivsstil, vilket betyder att de ungas nyhetskonsumtion karaktäriseras av förändring.
Utifrån detta borde de nya medieformerna ses som ett tillskott istället för ersättare av de
traditionella (Sternvik 2010: 372–374).

I likhet med Sternvik har även Dutta-Bergman (2004: 50–53) undersökt, och funnit belägg för
att de nya medierna bör betraktas som ett komplimenterande tillskott istället för en konkurrent
till traditionella medier. Studien utfördes genom telefonundersökningar och fann att
konsumenter av onlinenyheter inom specifika ämnen även var benägna att söka upp liknande
nyheter i traditionella medier. Användarna kunde ses som lojala till ämnet och sökte upp ämnet
i de medier som fanns tillgängliga. Dutta-Bergman fann även att konsumtion av onlinenyheter
ökade desto högre utbildningsnivå individen i fråga hade. På samma sätt var män mer benägna
att konsumera onlinenyheter än kvinnor. Wadbring, Weibull & Facht (2016: 440) menar också
att högutbildade och politiskt intresserade personer generellt har en högre nyhetskonsumtion än
övriga. Det är även så att socioekonomisk status spelar in på konsumtionsmönstret. De som har
högre socioekonomisk status läser i större utsträckning på nätet. Denna trend gäller såväl
utbildningsnivå som hushållsinkomst och samhällsklass (Wadbring, Weibull & Facht 2016:
442).
4

En studie som direkt behandlar individers nyhetskonsumtion är von Krogh (2014: 40). Det är
en studie kring en lokal morgontidning där sex dagars läsning av pappersversionen jämfördes
med klickstatistik för sajten vilket visade att papperstidningsläsarna tog del av ett bredare
innehåll än de som läste online.

Ytterligare en studie som behandlar individers nyhetskonsumtion är en studie av Facebook som
år 2014 visade att 15 procent av allmänheten tog del av nyheter i sitt Facebookflöde en
genomsnittlig dag jämfört med 6 procent år 2011. Denna ökning kan troligtvis förklaras genom
att nyhetsredaktionerna ökat sin närvaro i sociala medier samt att de blivit bättre på att skapa
“virala” nyheter. Det går här att tänka att vad som vi kallar allmänintressanta nyheter kanske
inte är det dominerande i människors nyhetsflöden på sociala medier (Wadbring, Weibull &
Facht 2016: 438).

En studie som verkligen redogör för individers nyhetskonsumtion är Mediebarometer 2017 som
redovisar medieanvändningen för den svenska befolkningen baserat på 6017 utförda
telefonintervjuer. Respondenterna är mellan åldern 9-79 år och svarar på frågor angående deras
mediekonsumtion i vardagen (Olhsson 2018: 108). Svarsfrekvensen för undersökning uppgick
till 45 procent vilket kan diskutera det representativa i undersökningen, men den håller ändå en
förhållandevis hög representativitet för populationen (Olhsson 2018: 6). Studien finner att 83
procent av den svenska befolkningen i någon form har en smartphone samt att 65 procent
använder sig av sociala medier på daglig basis. 51 procent av befolkningen konsumerar även
traditionella medier digitalt (Olhsson 2018: 7-8). 81 procent tittar även på TV på någon
plattform där 33 procent av befolkningen konsumerar webb-TV (Olhsson 2018: 31).

3.2 Personliga nyhetsflöden
Strömbäck (2017: 235-237) menar att den sociala sammanhållningen är viktig för att ett
samhälle ska fungera. Med en ökad individualisering och fragmentering i dagens samhälle
befaras det att den sociala sammanhållningen försvagas. Mot bakgrund av detta undersökte
Strömbäck den subjektiva sociala sammanhållningen i Sverige under perioden 2014–2016. Mer
specifikt undersökte Strömbäck det svenska samhället och i vilken grad individer kände att de
var en del av och behövs i samhället. Utifrån detta menar Strömbäck (2017: 235–237) att det
ständigt

växande

medieutbudet

har

medverkat

till

en ökad

fragmentisering

av

mediekonsumtionen. Detta leder i sin tur till att individualismen etablerats inom
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mediekonsumtionen. Han uttrycker att de gemensamma referensramarna blir mindre då det blir
enklare att skilja sig från omgivningen genom att isolera sig i diverse filterbubblor. Detta genom
det massiva utbudet av medier och plattformar som idag existerar, vilket ger människor en stor
frihet att välja var, när och hur de ska konsumera olika typer av medier och innehåll.
Forskningen ställer sig frågande till hur denna typ av medieanvändning i längden kommer att
påverka demokratin och dess förmåga att fungera. Viktiga aspekter av detta är hur den sociala
sammanhållningen påverkas av medielandskapets förändring. Den kan antas påverkas i positiv
bemärkelse i form av att människor som tar del av liknande medieinnehåll kan förena olika
grupper i samhället. I andra änden kan medieanvändningen i negativ bemärkelse påverka den
sociala sammanhållningen eftersom konsumtionen blir allt mer fragmenterad. Människor får
olika bilder av verkligheten och samhället vilket kan skapa konflikter (Strömbäck 2017: 245–
246). Då samhället blir alltmer heterogent och medielandskapet är i ständig förändring, i
riktning mot en ökad fragmentisering existerar det teoretiska skäl till att misstänka att den
sociala sammanhållningen kommer att minska och den gemensamma offentligheten brytas upp
och balkaniseras (Strömbäck 2017: 249).

3.3 Mediernas roll i samhället
I likhet med Strömbäck riktar också An Nguyen (2012) fokus mot nyhetsmediernas
demokratiska aspekt. Hon fann att användandet av mjuka nyheter som ett demokratiskt verktyg
för att locka och underhålla ett intresse hos de läsare som annars inte skulle konsumera nyheter,
traditionellt sett yngre kvinnor, misslyckats då det visade sig i hennes studie att äldre män
fortfarande var överrepresenterade bland nyhetskonsumenter. Detta menar Nguyen visar på att
trots flera år av segmentering och fragmentering av publiken i små ålders- och könsorienterade
grupper så är det ändå äldre män som håller fast vid en kontinuerlig nyhetskonsumtion. Nguyen
menar således att användningen av fragmentering som demokratiskt verktyg inte har bärkraft
(Nguyen 2012: 711).

Shehata och Strömbäck (2013), undersökte massmediers roll och påverkan över individer i
framförallt valrörelser. Massmedierna antas ha en mer betydande roll i formandet av
människors bild samt uppfattning av samhället. När det handlar om påverkan av individens
grundläggande ideologiska övertygelser är mediers betydelse inte lika stor (Shehata &
Strömbäck 2013: 239–240). Människors behov av orientering, i vilken utsträckning de känner
nödvändighet i att informera sig för att kunna vägleda sig i samhället, beror på deras personliga
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kunskap samt vetskap. Människor som har ett starkare behov av att informera sig, är benägna
att ta del av medierapportering i större utsträckning vilket ökar sannolikheten att de påverkas
av rapporteringen (Shehata & Strömbäck 2013: 262).

3.4 Individers behov till nyhetskonsumtion
Vidare går även Diddi och LaRose (2006: 199-201) in på individers behov av
nyhetskonsumtion. Detta gjordes utifrån ett U&G perspektiv där de granskade relationen
mellan konsumtionsbehov och konsumtionsmönster av nyheter. De fann bland annat att
konsumtionen av “ny elektronisk media”, internet, kunde kopplas till ett antal behov från
individerna. Bland annat konsumerades “ny elektronisk media” för att införskaffa ny kunskap,
förståelse och information samt införskaffning av argument som stärker trovärdighet,
förtroende och stabilitet mot andra. Men också för att få personlig njutning samt för att fly
undan världen i övrigt en stund och frigöra interna anspänningar.

3.5 Sammanfattning
Forskningsöversikten går igenom studier kring individers nyhetskonsumtion, personliga
nyhetsflöden, mediernas roll i samhället och individens behov till nyhetskonsumtion. Dessa
delar anses vara de viktigaste i relation till studiens syfte och problemområde. Studierna
kommer att ligga till grund för en diskussion kring personliga nyhetsflöden och bakgrunden
till individers nyhetskonsumtion. I nästa kapitel redogörs det för studiens teoretiska
referensram.
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4 Teoretisk och begreppslig referensram
I detta kapitel redogörs det för studiens teoretiska ramverk i form av offentlighetsteori samt
uses and gratifications-teorin. Offentlighetsteori presenteras nedan för att aktualisera dagens
medievärld och skildra den individualiserade nyhetskonsumtionen. U&G-teorin presenteras
nedan för att skildra behoven till nyhetskonsumtion samt vilka behov individer uppfyller vid
konsumtionen.

Medieforskningens föreställning om mediernas makt kan delas in i tre perioder (Gripsrud 2011:
71). Denna studie tar avstamp från den andra perioden, “Vanmäktiga medier”, som infaller
mellan 1940-talet till omkring år 1970. Under denna era dominerade uppfattningen om att
medierna inte hade lika stor makt och påverkan över publiken, förutom då medierna utgick från
publikens på förhand anade åsikter. Tvåstegshypotesen som baseras på hur medierna nyttjade
sig av opinionsbildare, i dagens läge influencers, för att påverka publiken fick en stor betydelse
för forskningen om förhållandet mellan publiken och medierna (Lazarsfeld, Berelson & Gaudet
1944: 151–153). Denna teori mynnade senare ut i vidare forskning som fick namnet uses and
gratifications. Tidigare kretsade alltså forskningens fokus runt vad medierna gör med publiken.
Men U&G-teorin ersatte detta fokus med ett nytt, nämligen vad publiken gör med medierna.
Här ses publiken som självständiga individer som kan tänka och handla efter eget bevåg, men
som använder medierna för att uppfylla självupplevda behov av information men också
underhållning, självbekräftelse samt social samhörighet (Lazarsfeld m.fl. 1968, refererad i
Gripsrud 2011: 72).

Denna bild av publiken samt medierna blir relevant för denna studie då detta är en väg mot det
individualiserande och fragmentiserande medievärlden, där individer skapar sitt eget rum för
medieanvändning och på egen hand fyller behoven och söker upp de nyheter som hen är
intresserad av. McQuail (2010: 423) menar att U&G har hyllats av forskare för att de ser på vad
publiken eller användarna gör med medierna istället för att se medierna som allsmäktiga, vilket
alltså var traditionen innan.

8

4.1 Offentlighetsteori
Habermas går i sin klassiska bok som först gavs ut 1981, Borgerlig offentlighet (2003: 155–
160), igenom en offentlighetsteori som belyser förändringen inom, just, det offentliga. Han
menar att begreppet publik utifrån ett politiskt offentligt perspektiv genomgått ett “förfall”.
Detta går hand i hand med en observation som Putnam (2001: 227) har kring
individualiseringen, då han säger att publiken, som kulturellt och politiskt läsande samt
resonerande privatpersoner, som tidigare bildat en allmän opinion har ändrats till en
konsumerande publik. Publiken samlas inte längre på caféer och klubbar för att diskutera livets
och politiska problem, som tidigare ansågs vara det allmänna opinionsskapandet, utan sitter
istället isolerade i en intim atmosfär och ser professionella debatter på TV (Habermas 2003:
155–160).

Följden av publikens förfall, menar Habermas (2003: 160–173), är således att publiken har
blivit passiva och tar möjligtvis ställning efter det att argument lagts fram åt dem, men de formar
och producerar inte politiska resonemang själva. Habermas menar således att publiken formas
och att allmän opinion produceras. Ett skifte har skett från en kritisk och diskuterande
offentlighet till kanaler av fast rutin för organiserade privatintressen. De avgörande politiska
besluten fattas inte längre efter en kritisk diskussion, utan genom direkta överenskommelser
och kompromisser mellan etablerade intresseorganisationer och institutionaliserade partier som
inordnats i och vuxit samman med staten.

Visserligen inkluderas medborgarna fortfarande emellanåt i den politiska diskussionen men då
endast som konsumenter och väljare, inte som processens skapare. Eftersom den politiska
diskussionen förts genom massmedierna i större utsträckning har även individerna isolerats i en
krympande intimsfär framför TV:n och blivit mer och mer mottagliga till politisk konsumtion
istället för produktion (Habermas 2003: 169–210). Detta kan liknas till föremålet för vår studie
kring det alltmer personifierade konsumtionen av och kring nyheter. Vidare säger Habermas
att publicitet från början var en garanti för att en fråga var genomdiskuterad samt en garanti för
privata människors kontroll över statlig makt så väl som att samhällets vilja skulle få uttryck
till staten. Vidare säger han att detta inte längre är fallet då publicitet nu även tjänar till att
manipulera massorna, folket, som att i efterhand legitimera ett handlande hos dem (2003: 107).
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Putnam (2001: 227) påpekar att nyheter och underhållning förändrats från att vara fasta
händelser som kräver samordning med andra av tid, position och preferenser till att ha blivit
mer individualiserade. Han menar att redan år 2000 gick det genom olika elektroniska enheter
och det förändrade medielandskapet att lyssna till precis den musik som intresserar individen i
fråga när och var hen vill lyssna på det. På liknande sätt fanns kabel-tv, satelliter, video och
internet som lade fram rikligt stora valmöjligheter för oss att välja bland. Vidare nämner han
att elektroniken låter medborgarna konsumera ett skräddarsytt innehåll som man själv vill, till
och med i avskildhet (Putnam 2001: 228).

Det har idag skett en konvergens mellan äldre och nyare medieformer, något som innebär att
en stor mängd innehåll konkurrerar om publikens uppmärksamhet. Som nämndes i studiens
inledning återfinns nyheter idag från en mängd olika håll. Det är dock skillnad på att ta del av
en hel nyhetssändning via radio/TV och att ta del av enstaka delade artiklar på sociala medier.
Skillnaden ligger i bredden av och djupet i konsumtionen. Det går även att diskutera graden av
aktivitet i konsumtionen samt vilken typ av nyheter som finns på olika plattformar och medier
(Wadbring, Weibull & Facht 2016: 432). Den förändrade mediemarknaden har helt förändrat
villkoren, såväl nationellt inom Sverige som internationellt, för både nyhetsorganisationer och
för nyhetskonsumtionen i stort (Wadbring, Weibull & Facht 2016: 435).

Nord och Strömbäck (2012: 17) menar att journalistiken, trots medielandskapets avsevärt stora
förändring de senaste tre decennierna, fortfarande fyller en betydande roll i ett demokratiskt
samhälle.

Journalistiken

uppfyller

nämligen

en

funktion

som

dubbelriktad

informationsförmedling, vilken är central för att en demokrati skall fungera. Medborgarna skall
alltså kunna få information om politikers åsikter och andra aktuella samhällsskeenden, precis
som politiker behöver information om medborgarnas åsikter och värderingar kring dessa
aktuella samhällsskeenden såväl som kring politiken. Vidare bör informationen som förmedlas
genom journalistiken vara så offentlig som möjligt då den ska kunna agera grund för en
samhällelig debatt, diskussion och dialog.
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4.2 Uses & Gratifications
Det som U&G-teorin intresserar sig för är varför publiken och individer konsumerar medier
som de gör. U&G tittar på frågor som; vad är det som avgör vilket innehåll vi för stunden vill
konsumera?, är det verkligen individen själv som avgör vilket medieinnehåll som är av
intresse?, Varför är det så? och kan detta ses som ett problem? (Wright 1959, refererad i
Sullivan 2013: 113).

U&G-teorin kopplar samman behovet av gratifications, eller belöningar på svenska, och
medieval till publiken samt föreslår att människors behov påverkar vilka medier de skulle välja,
hur de använder vissa medier samt vilka belöningar medierna ger dem. Detta sätt att närma sig
mediepubliken skiljer sig från andra teoretiska perspektiv, eftersom det betraktar publiken som
aktiva medieanvändare i motsats till passiva mottagare av information (Katz 1959: 1–6).

Det går vidare att rama in U&G teorin som användarcentrerad genom följande kriterier:
•

Publiken ses

som aktiv och

väljer

själv

vilka

medier

de

skall

använda/konsumera.
•

Publiken väljer olika typer av medier för att tillfredsställa ett visst antal specifika
behov eller önskemål.

•

Massmedierna konkurrerar med såväl varandra som med andra källor för att vara
den specifika behovstillfredsställelsen. Om behovet är att slappna av skulle
individen exempelvis kunna välja mellan att titta på tv, lyssna på musik o.s.v.

•

Publiken är själva medvetna om sina individuella behov och motivationer för att
välja specifika medier.

Dessa kriterier är några grundläggande antaganden inom teorin (Katz, Blumler & Gurevitch
1974: 21).

Ruggiero beskriver hur U&G forskningen sett ut från dess start till millennieskiftet och lägger
fram argument för U&G-teorins fortsatta relevans inom forskningen kring medieanvändning
under 2000-talet. Han menar att U&G forskningen varit en betydande forskningsteori vid
uppkomsten av samtliga nya masskommunikationsmedier och så även vid internets frammarsch
(Ruggiero 2000: 27–28). Vidare pekar Ruggiero vikten av att vidga de nuvarande teoretiska
modellerna av U&G för att inkludera koncept som genom internet aktualiseras. Sådana koncept
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och begrepp är interaktivitet, fragmentisering, hypertextualltitet och asynkronitet (Ruggiero
2000: 15–16). Han menar att detta är viktigt då forskare behöver en mer holistisk syn på
medierad kommunikation och att verkligheten idag är för komplex för att angripa
forskningsproblem utifrån endast ett teoretiskt ramverk (Ruggiero 2000: 28–29).

Begreppet behov är omdiskuterat inom U&G då det inte är specificerat och således kan
uppfattas mångfacetterat. Är behov sådant som individen i fråga vill, måste eller är det sådant
som individen rent av behöver? Dessa är vanliga frågor som ställs i relation till begreppet.
Grunden i att förstå vad behovet i en medieanvändning är ligger i att först inse och tolka
människans och kroppens behov ur ett större perspektiv (Elliot 1974; Katz 1987 & Lometti,
Reeves & Bybee 1977, refererad i Sullivan 2013: 115).

Katz, Gurevitch och Haas (1973: 166) påpekar att det går att kategorisera de olika behov
medierna fyller för människor i fem olika kategorier. Dessa är kognitiva-, affektiva-,
integrativa- samt sociala behov. Kognitiva behov stärker information, kunskap och förståelse.
Affektiva behov stärker estetik samt njutbara och känslomässiga upplevelser. Integrativa behov
stärker trovärdighet, förtroende och stabilitet. Sociala behov stärker samhörighet med familj,
vänner och världen.

U&G teorin har utstått en hel del kritik, bland annat att det ligger en naiv optimism i
uppfattningen över att människor faktiskt känner sina egna behov bättre än vad som antas. Att
människorna försöker tillfredsställa sina behov utifrån ett medvetet förhållningssätt till det
befintliga medieutbudet (Gripsrud 2011: 82). Fortsättningsvis har kritik riktats mot U&G
teorins tankar om att individerna själva väljer sitt medieutbud och inte påverkas av några yttre
omständigheter. Att medierna inte påverkar individerna över vad de ska konsumera (Ruggiero
2000: 11). Under U&Gs unga år som forskningsteori kritiserades den för att inte ta hänsyn till
behovens sociala ursprung, som publiken hade när de uppsökte mediet i fråga (Ruggiero
2000:5).

12

4.3 Sammanfattning
De teorier som presenterats i detta kapitel är viktiga för att behandla ämnena nyhetskonsumtion
samt personliga nyhetsflöden. Offentlighetsteori lyfter fram hur man ser på publiken i den
förändrade mediemiljön. U&G-teorin berör behoven individerna har som leder till
nyhetskonsumtion. Detta är viktigt att belysa för att få en förståelse kring varför individer
konsumerar nyheter och olika genrer. Offentlighetsteori och U&G-teorin är relevanta i
förhållandet till studiens problemområde samt för att få en förståelse kring hur
nyhetskonsumtionen ser ut och hänger ihop med individens behov. I nästa kapitel presenteras
studiens tillvägagångssätt samt vilken metod som används.
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5 Metod
I det här avsnittet beskrivs valet av metod, hur enkäterna utformades samt hur urvalet i
undersökningen kom fram. I detta kapitel beskrivs även hur vi gick tillväga när vi genomförde
undersökningen samt hur studien tagit hänsyn till de forskningsetiska reglerna. Avslutningsvis
beskrivs hur resultatet är tänkt att analyseras samt ges kommentarer om validiteten och
reliabiliteten i undersökningen.

5.1 Val av metod
Enkätundersökningar anses ofta vara den bästa metoden för att studera en större grupp
människors attityder eller beteenden och nå generaliserbara resultat. Anledningen till att
kvantitativa enkäter blivit så användbara och frekvent förekommande är för att de presenterar
data på ett rationellt vis där tal och statistik blir argumentationsredskap som utstrålar
objektivitet och rationalitet (Johansson 2010: 87). Då studiens mål är att kartlägga hur studenter
på den utvalda högskolan konsumerar nyheter och kritiskt diskutera detta med utgångspunkt i
offentlighetsteori och U&G lämpar sig en kvantitativ enkätundersökning mest fördelaktigt.

5.1.1 För- respektive nackdelar med kvantitativa enkäter
Kvantitativa enkätundersökningar medför såväl fördelar som nackdelar. Möjligheten till att
hjälpa respondenterna med frågor som uppkommer under tiden enkäten besvaras existerar inte,
vilket ställer krav på enkätens utformning och frågornas formulering. Frågor som är tydliga
samt väl formulerade bidrar till att respondenterna hoppar över färre frågor och undersökningen
får på så vis en högre validitet (Bryman 2011: 229). Vidare går det inte att ställa
uppföljningsfrågor och samla in tilläggsinformation efter att enkäten skickats ut vilket raderar
tanken om att respondenterna kan fördjupa sina svar. Det är viktigt att inte ställa för många
frågor då bortfallet tenderar att öka om enkäten upplevs för omfattande (Bryman 2011: 230).
En fördel med enkäter är att alla intervjuareffekter elimineras, respondenternas svar påverkas
inte av omgivningen. Enkäter passar också respondenterna och deras behov bättre då de kan
besvara enkäten efter deras egen tid och möjlighet. (Bryman 2011: 229).

5.2 Utformandet av enkäterna
Vid utformningen av enkäten formulerades ett rakt och enkelt frågeformulär med slutna frågor
och svarsalternativ för att underlätta för respondenterna i deras svar. Detta för att minimera
risken att respondenten inte lyckas förstå och följa filterfrågorna eller missar att besvara en
fråga. En relativ kort enkät utformades för att minska risken för ”enkättrötthet”, vilket innebär
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att enkäten är för lång och respondenten blir trött och inte orkar besvara frågorna (Bryman 2011:
228). Därför var det viktigt att vara noggrann i valet av frågor, de frågor som inte hade med
syftet samt målet med studien att göra var helt enkelt inte relevant och prioriterades bort. I vissa
avseenden existerar möjligheten att slå ihop två frågor till en fråga för att förenkla det för
respondenterna och på så vis korta ner antalet frågor (Johansson 2010: 102). Som återfinns i
bilaga 1 uppgick antalet frågor i enkäten till 16 stycken med en tydlig disposition. Enkäten i
fråga var en webbenkät som skickades ut via mail till studenterna i urvalet.

Att formulera ett missivbrev som medföljer när enkäten skickas ut är en bra start för att öka
delaktigheten och svarsfrekvensen. Missivbrevet ska skapa trovärdighet för uppsatsförfattarna
samt undersökningen generellt och väcka respondentens intresse. Ett välformulerat missivbrev
ökar sannolikheten i att respondenten besvarar enkäten (Johansson 2010: 100). Missivbrevet
som formulerades skickades ut tillsammans med enkäten. Viktiga punkter i missivbrevet var att
enkäten var helt frivillig och att de som besvarade var anonyma där ingen skulle kännas igen
vid redovisningen av resultatet. Missivbrevet gav också en kort inledningen till vad studien
handlar om (Bryman 2011: 131–132).

Frågornas formulering är viktiga och idealet är att frågorna ska uppfattas på samma sätt av alla
respondenter. Med bakgrund i detta och för att undvika misstag och missförstånd kontrollerades
enkäten noga innan den skickas ut. Ett enkelt sätt att kontrollera enkäten är att författaren byter
perspektiv och fyller i enkäten själv. Man kan även låta andra människor testa enkäten för att
på så sätt se att formuläret fungerar. Viktigt är också att förutsätta att inga förkunskaper finns
hos respondenterna. Det kan även vara användbart att ha med vissa förtydliganden i samband
med frågorna. Vidare bör ett enkelt språk användas då ordval och kategoriseringar som inte alla
begriper skapar problem (Johansson 2010: 103–105). Innan enkäten skickades ut kontrollerades
den av en rad personer. Vi testade själva att besvara enkäten för att få en förståelse för vad som
kunde anses förvirrande och otydligt. Därefter skickades pilotenkäten ut till ett antal personer
som fick besvara och komma med synpunkter. Utifrån detta bakgrundsarbete anses frågornas
tydlighet och formulering uppfattas identiskt av respondenterna. Frågorna formulerades med
noggranna ordval för att undvika missförstånd, misstolkningar därmed bortfall.

15

5.3 Urval och avgränsning
De enheter som utgör grunden för studiens urval är populationen (Bryman 2011: 179). Enheter
betyder i det här fallet studenter från den utvalda högskolan. Mer ingående är studiens exakta
population heltidsstudenter som studerar på 100 %. Studenterna ska också vara
programstudenter vilket exkluderar de studenter som enbart läser enskilda kurser. Populationen
innefattar även program inom alla högskolans olika akademier. Slutligen ingår endast studenter
som inte är distansstudenter i populationen. Den totala populationen för denna studie är 3905
studenter. Tanken från början med populationen var att utbytesstudenter inte heller skulle ingå
i den totala populationen. Problem uppkom dock då maillistan från utbildningsstödet inte kunde
exkludera utbytesstudenter vilket resulterade i att de ingår i populationen. Då enkäten skickas
ut på enbart svenska med en engelsk förklaring som säger att alla utbytesstudenter som får
denna enkät kan bortse från den, blir det automatiskt ett bortfall på de utbytesstudenter som fick
enkäten.

Studien har som tidigare nämnts avgränsat sig till en population med studenter från en högskola
i västra Sverige. Ur populationen sker sedan ett urval, vilka människor ur populationen som får
möjligheten att besvara enkäten och vara representanter för den totala populationen. Urvalet
valdes ut genom en slumpteknik för att skapa ett sannolikhetsurval eller obundet slumpmässigt
urval, som det också heter. Genom denna urvalstyp finns en säkerhet i att den undersökta
gruppen sällan avviker från den totala populationen och på så vis blir representativa för den
totala populationen. Alla i den totala populationen ska också ha en känd, lika stor, sannolikhet
att ingå i urvalet. Det är slumpen som avgör vilka ur populationen som ingår i urvalet
(Johansson 2010: 91). Det slumpmässiga urvalet gjordes genom att vi först och främst räknade
ut hur många personer som skulle ingå i undersökningen. Detta gjordes genom
www.surveysystem.com. Det räknades då ut att studiens urval skulle vara 350 studenter. Dessa
studenter lottades fram genom en slumptalsgenerator. Urvalet har även en konfidensnivå på 95
procent. Konfidensnivån förklarar hur mycket medelvärdet i svaren från urvalspopulationen
avviker från total-populationens medelvärde. Vilken sannolikhet som urvalet kan representera
den totala populationen. Med en konfidensnivå på 95 procent går det konstatera att med en
sannolikhet på 95 % kan urvalet representera den totala populationen (Bryman 2011: 189–190).
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5.4 Datainsamlingens genomförande
Denna studie vill genom enkätundersökningen kartlägga hur studenter från en högskola i västra
Sverige konsumerar nyheter. Enkätens syfte är att kartlägga studenternas nyhetskonsumtion
med bland annat vilka genrer av nyheter som konsumeras. Detta leder i sin tur till en diskussion
kring individuella nyhetsflöden där det egna nyhetsflödet identifieras och problematiseras.
Enkäten som baseras på studiens syfte samt frågeställning ligger till grund för att kunna
kartlägga studenternas nyhetskonsumtion. Enkäten utformades via Google formulär vilket är
ett program där man kan konstruera enkäter. Nyheter samt personliga nyhetsflöden
förtydligades utifrån vad studien avser. Att urvalet blev just 3905 studenter kom att bli då vi
ville göra ett obundet slumpmässigt urval och ansåg att det lättaste sättet att nå vårt urval var
genom de personliga mailadresser som samtliga studenter får av högskolan när de börjar
studera. Mailadresserna till de studenter som ingår i urvalet kom från utbildningsstödet på
högskolan. Oberoende personer som inte ingick i urvalet men som låg nära populationen fick
testa enkäten och komma med respons för att förbättra densamma. När enkäten sedan mailats
iväg skickades ett påminnelsebrev ut efter ett par dagar. Efter att enkäterna samlats in började
kodningen för resultatet.

Studiens datainsamling pågick mellan den 9 april och den 7 maj. Den slutliga svarsprocenten
uppgick till 32 procent vilket är 111 svar. Detta kan anses problematiskt då ett större bortfall,
lägre svarsprocent, gör det svårt att generalisera och uttala sig om en populations tankar och
åsikter. På 1950 talet ansågs material under 85 procent svarsfrekvens behöva kasseras. En
inställning som förändrades under mitten av 1970 talet då en skandal angående insamling av
material ägde rum. Hundra tusen människor bojkottade en undersökning vilket förändrade
synen angående bortfall och svarsprocent. Sedan dess, när det gäller enkätundersökningar får
man räkna med en svarsprocent mellan 50 och 75 procent (Hultåker & Trost 2016: 147).
Studiens svarsprocent uppgår inte till 50 procent då bortfallet är för stort. Detta i sin tur leder
till att det insamlade datamaterialet inte blir representativt för varken urvalet eller populationen.
Av de 111 respondenterna är 72 procent kvinnor, 27 procent män och 1 procent svarade annat.
Medianvärdet på respondenternas ålder är 25 år.
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5.5 Enkätens kodning
För att ta fram den data som presenteras har vi använt oss av statistikprogrammet SPSS. Vidare
har vi använt oss av korstabeller, chi-två test samt spearmans rho test. Med hjälp av korstabeller
kunde vi se antalet samt andelen respondenter som svarat en viss kombination i enkäten
(Barmark & Djurfeldt 2015: 138). Chi-två test använde vi oss av i kombination med korstabeller
för att kunna se sambanden mellan olika variabler och frågor samt hur de påverkade varandra.
Chi-två test fungerar oavsett om det är nominal- eller ordinalskalor (Barmark & Djurfeldt 2015:
144). Spearmans rho test använde vi när vi samkörde två ordinalvariabler mot varandra för att
se om det fanns några samband (Bryman 2011: 329).

5.6 Forskningsetik
Vid en undersökning där en grupp individer studeras, exempelvis vid en enkätundersökning, är
det viktigt att man tar hänsyn till de forskningsetiska principerna. Dessa är nyttjandekravet,
konfidentialitetskravet, informationskravet samt samtyckeskravet. Denna studie har tagit
hänsyn till samtliga forskningsetiska principer.

Nyttjandekravet innebär att man som forskare endast använder det insamlande materialet till
det man uppgett att det ska användas till (Bryman 2011: 132). I denna studie användes endast
det insamlade materialet från enkäterna till att kartlägga studenternas nyhetskonsumtion samt
föra diskussioner kring personliga nyhetsflöden.

Konfidentialitetskravet handlar om att utomstående inte kan identifiera vad en enskilt individ
har svarat. Obehöriga ska inte kunna få tillgång till personuppgifterna (Bryman 2011: 132).
Författarna till denna studie har varit ytterst noggranna med att hemlighets hålla mailadresserna
till de individer som ingår i urvalet. Efter insamlingen av enkäterna förstördes all data kring
varje enskild individ. Maillistan förstördes för att ingen skulle kunna hitta vilka som deltagit
samt att deras identitet förblir anonym. Det är även på grund av konfidalitetskravet som
högskolan, vars studenter är respondenter, inte har presenterats i denna studie.

Informationskravet handlar om att forskarna ska informera berörda individer kring
undersökningens syfte samt innehåll så väl som att deras deltagande är frivilligt (Bryman 2011:
131). Detta informerades genom ett missivbrev som skickades ut tillsammans med enkäten.
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Samtyckeskravet innebär att de individer som ingår i undersökningen har rätten att själva
bestämma över sin medverkan (Bryman 2011: 132). Detta går hand i hand med
informationskravet och informerades om i missivbrevet.

5.7 Validitet och reliabilitet
Huruvida en fråga eller en studie mäter det den är avsedd att mäta handlar traditionellt sett om
validitet (Hultåker & Trost 2016: 63). Man kan se det som en typ av korrelation mellan den
teoretiska delen, syfte samt frågeställningar, och den faktiska undersökningen, den
operationella delen, vad studien kommer fram till i analysen. Det existerar ett samband mellan
den teoretiska definitionen i studien och den operationella. Svarsprocenten blev inte så hög som
önskats men ett samband återspeglas mellan syftet och frågeställningarna med vad som faktiskt
undersöks genom enkäten.

Mätningarnas pålitlighet och följdriktighet är en fråga om reliabilitet (Bryman 2011: 161).
Hultåker & Trost (2016: 61) redogör för begreppet reliabilitet genom att en mätning som utförs
vid en viss tidpunkt skall ge ett identiskt resultat vid en förnyad mätning. Detta är dock diffust
då det förutsätter ett statiskt förhållande. Reliabilitet i kvantitativa enkätundersökningar bygger
på likformighet, precision, objektivitet samt konstans.

Studien utformades genom att, i enkäten, formulera flera frågor kring ett ämne, en företeelse,
för att fånga upp nyanserna kring ämnet samt studiens syfte och frågeställningar och således
skapa ett register av svar utifrån de frågorna. Detta handlar i kvantitativa studier om
likformighet. Precisionen i undersökningen har vi försökt säkerställa genom att formulera en
enkät som är enkel att förstå och besvara. Konstans och objektivitet går hand i hand då det
behandlar kodningen av enkätens svar samt hur dessa svar tolkas. Om skilda intervjuare kodar
eller registrerar svaren likartat är objektiviteten hög. För att tala om hög reliabilitet i kvantitativ
mening behövs en hög grad av standardisering. Man mäter något som har ett angivet värde på
variabler för varje enhet (Hultåker & Trost 2016: 62). För att öka studiens reliabilitet och få den
så hög som möjligt formulerades enkätens frågor genom enkla satser med vanliga, begripliga
ord där alla respondenter förhoppningsvis uppfattade frågorna likvärdigt (Hultåker & Trost
2016: 63).
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5.8 Sammanfattning
I detta kapitel har vi redogjort för studiens tillvägagångssätt samt vilken metod som legat till
grund för det insamlade materialet. För- och nackdelar har tagits upp med valet av metod och
hur det insamlade materialet har kodats. I nästa kapitel presenteras resultatet och den empiriska
analysen.
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6 Resultat och empirisk analys
I detta avsnitt redovisas resultatet från webbenkäten. Detta redovisas i form av tabeller, diagram
och statistik samt i löpande text. I diagrammen betyder lågkonsument de respondenter som
konsumerar de olika svars- och frågealternativen 1-3 dagar i veckan och högkonsumenter är de
som konsumerar svars- och frågealternativen 4-7 dagar i veckan. Här beskrivs och analyseras
även resultatet. I de första tre avsnitten i detta kapitel presenteras resultaten av enkätfrågorna
medan de i det fjärde och femte avsnitten analyseras och relateras mot varandra. Följande
resultat är inte representativt för den totala populationen då svarsfrekvensen var för låg. Det vi
ser i resultatet är endast en kartläggning över de 111 studenter som besvarat enkäten. Resultatet
och den empiriska analysen är uppdelat utifrån studiens frågeställningar.

6.1 Studenternas nyhetskonsumtion
I det första avsnittet av resultat och empiriska analyser presenteras kartläggningen av hur
respondenterna konsumerar nyheter. Respondenternas uppskattade tid som de anser att de
lägger ned för att konsumera nyheter redogörs för tillsammans med de plattformar, medietyper
och nyhetsgenrer som konsumeras såväl som tillvägagångssättet för uppsökandet av nyheter.

Diagram 1. Studenternas uppskattade nyhetskonsumtion en vanlig vecka (i procent)

4%

36%

60%

Aldrig

Lågkonsumenter

Högkonsumenter

Lågkonsumenter innefattar här de respondenter som uppgett att de konsumerar nyheter 1–3 dagar i veckan.
Högkonsumenter innefattar här de respondenter som uppgett att de konsumerar nyheter 4–7 dagar i veckan.
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Studerar vi hur ofta respondenterna konsumerar nyheter ser det ut som följande i diagram 1. En
liten del av respondenterna uppskattar att de aldrig konsumerar nyheter medan en tredjedel är
lågkonsumenter. En klar majoritet av de svarande konsumerar dock nyheter i hög utsträckning.
Dessa respondenter uppskattar att de konsumerar nyheter 4-7 dagar per vecka.

Diagram 2. Uppskattad användning av följande alternativ vid konsumtion av nyheter en
vanlig vecka (i procent)
48%
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36%
59%
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Dator
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Högkonsument

Lågkonsumenter innefattar här de respondenter som uppgett att de konsumerar nyheter via de olika alternativen
1–3 dagar i veckan.
Högkonsumenter innefattar här de respondenter som uppgett att de konsumerar nyheter via de olika alternativen
4–7 dagar i veckan.

Diagram 2 skildrar hur ofta respondenterna använder olika alternativ för att konsumera nyheter.
Majoriteten av respondenterna använder smartphones i hög utsträckning för att konsumera
nyheter medan merparten aldrig använder sig av surfplattor. Papperstidningar, radio, dator och
TV konsumeras i låg utsträckning eller aldrig av respondenterna.
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I resultatet kring hur ofta respondenterna konsumerar nyheter från olika medieplattformar fann
vi att sociala medier är den plattform som används mest frekvent. Majoriteten av
respondenterna som konsumerar nyheter från sociala medier gör det i hög utsträckning.
Hälften av respondenterna är också högkonsumenter av onlinetidningar (DN.se, Aftonbladet.se,
etc).

När vi tittar på vilka nyhetsgenrer som konsumeras och hur ofta varje enskild genre står i fokus
finner vi att lokala-, inrikes- och utrikesnyheter nyttjas regelbundet, drygt hälften av
respondenterna är högkonsumenter av dessa genrer. Sportnyheter förekommer inte speciellt
ofta hos de svarande då nästan 80 procent antingen är låg- eller icke konsumenter.
Detsamma gäller även för vetenskaps-, ekonomi-, kultur-, hälsa-, debatt-, teknologi-, modeoch matlagningsnyheter. Dessa nyhetsgenrer konsumeras av majoriteten av respondenterna 1–
3 dagar per vecka eller mindre. Merparten av respondenterna konsumerar även politiknyheter
1–3 dagar i veckan.

Resultatet visar tydligt att det existerar skillnader i respondenternas sätt att söka upp nyheter.
Fråga 11 i enkäten, “hur går du tillväga i uppsökandet av nyheter”, ställer påståenden mot
varandra där respondenten får kryssa i vilket påstående hen ligger närmast. Första delen ställer
påståendena “Jag ser för det mesta TV-nyheter via en TV-apparat” mot “Jag ser för det mesta
TV-nyheter via internet (chromecast, stream, apple-TV, etc)” där en svag majoritet av
respondenterna låg närmare det senare påståendet, att de ser TV-nyheter via internet. 53 procent
av respondenterna svarade också att de söker upp de typer av nyheter som de är intresserade av
och läser inte endast de nyheter som återfinns i exempelvis dagens tidning. Resultatet av de två
sista delarna i fråga 11 är att merparten av respondenterna svarar att de står mitt emellan en
användning av sociala medier i uppsökandet av nyheter såväl som i att de inte heller är beroende
av sociala medier för att uppsöka nyheter. Hälften av respondenterna svarade nämligen att de
klarar sig utmärkt utan sociala medier i uppsökandet av nyheter.

6.2 Studenternas värdering av olika nyhetsgenre och nyheters roll i samhället
Till att börja med fick vi genom att titta på resultatet på fråga 4 i enkäten, “Hur skulle du
beskriva ditt intresse för samhällsfrågor”, fram att en svag majoritet av respondenterna anser
sig ha stort eller mycket stort intresse för samhällsfrågor. En dryg tredjedel av respondenterna
har svarat att de varken är- eller inte är intresserad av samhällsfrågor.
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Diagram 3. Värdering av nyhetsgenrer (i procent)
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I diagram 3 ovan ser vi resultatet för fråga 9 i enkäten, “hur viktiga är följande nyhetsgenre för
dig”. Det går att utläsa att respondenterna tenderar att anse att lokala-, inrikes- och
utrikesnyheter är viktig i större utsträckning än de andra nyhetsgenrerna. Vi kan se att en stark
majoritet av respondenterna ansåg att dessa nyheter var viktiga. Här innefattar “viktigt” de
respondenter som angett svaret ganska- eller mycket viktigt för varje nyhetsgenre. På samma
sätt innefattar oviktigt de respondenter som svarat att det var ganska- eller mycket oviktigt att
konsumera nyhetsgenrerna. Vi kan även se att sport, kulturnyheter, mode och matlagning var
de nyhetsgenrerna som respondenterna ansåg vara minst viktigt att konsumera.
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När vi tittar på respondenternas svar på fråga 13, “Journalistiken uppfyller en viktig funktion i
en demokrati”, ser vi att en klar majoritet av respondenterna instämmer helt eller delvis med att
journalistiken fyller en viktig funktion i en demokrati. Vi kan i relation till fråga 13 även se att
av majoriteten som helt eller delvis instämde med att journalistiken fyller en viktig funktion i
en demokrati ansåg sig 68 procent av dem även ha ett stort eller mycket stort samhällsintresse.
Likaså anser 65 procent av majoriteten som helt eller delvis höll med i fråga 13 att de är
högkonsumenter av nyheter en vanlig vecka.

Diagram 4. Huruvida det anses viktigt att människor tar del av samma nyheter utifrån ett
demokratiskt perspektiv (i procent)
4% 3%

20%

Instämmer helt
24%

Instämmer delvis
Varken eller
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd

49%

Resultatet av fråga 15, diagram 4 ovan, visar att majoriteten av respondenterna anser att det är
viktigt att människor tar del av samma nyheter utifrån ett demokratiskt perspektiv, så att
medborgarna har tagit del av samma information.

6.3 Studenternas värdering av personliga nyhetsflöden
Fråga 7 i enkäten, “Hur ofta använder du följande alternativ för att konsumera nyheter en vanlig
vecka”, är indelad i två kategorier av medietyper, de som indikerar möjligheten till ett personligt
nyhetsflöde och de som indikerar ett traditionellt nyhetsflöde. En användning fler dagar per
vecka av frågans tre första alternativ, smartphone, surfplatta och dator ökar möjligheten till ett
personligt nyhetsflöde. En användning fler dagar per vecka av frågans tre sista alternativ,
papperstidning, tv och radio tyder på ett traditionellt nyhetsflöde. Vidare är fråga 7 indelad i
hög-, låg- och ickekonsumenter.
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Diagram 2. Uppskattad användning av följande alternativ vid konsumtion av nyheter en
vanlig vecka (i procent)
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Lågkonsumenter innefattar här de respondenter som uppgett att de konsumerar nyheter via de olika alternativen
1–3 dagar i veckan.
Högkonsumenter innefattar här de respondenter som uppgett att de konsumerar nyheter via de olika alternativen
4–7 dagar i veckan.

Som diagram 2 visar är smartphone överlägset den medietyp som används mest vid
nyhetskonsumtion flest dagar i veckan av respondenterna. Surfplatta är även den medietyp som
används mest sällan av respondenterna. Dator används av många respondenter men oftast i låg
utsträckning. På samma vis kan vi se att papperstidning sällan konsumeras av respondenterna.
TV används på liknande sätt som dator av respondenterna fast något fler dagar i veckan av fler
respondenter.

Slutligen är

största

delen av respondenterna

lågkonsumenter

eller

ickekonsumenter av radio.
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Som nämndes ovan ställs respondenterna inför två påståenden att ta ställning till i enkätens
fråga 11. Påståendena till höger indikerar möjligheten till ett personligt nyhetsflöde hos
respondenterna och desto högre nummer av svarsalternativen som respondenterna svarat tyder
på en potentiellt större användning av personligt nyhetsflöde. Utifrån fråga 11 kan vi även se
att en svag majoritet av respondenterna tenderar att ha ett nyhetsflöde mer anpassat för en
personlig nyhetskonsumtion i relation till de två första delfrågorna. 48 procent söker även upp
och väljer radio/podcasts som är inriktade mot de nyheter de är intresserad av istället för att
lyssna på radio vilket också tyder på ett mer personligt nyhetsflöde. Vad gäller de sista
delfrågorna kan vi se att sociala medier inte värderas lika högt vid uppsökandet av nyheter.

Diagram 5. Huruvida personliga nyhetsflöden anses bra (i procent)
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22%
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Vi kan i resultatet av fråga 14, diagram 5 ovan, se att strax över hälften av respondenterna har
angett att de instämmer delvis eller helt, ställer sig positiva till ett personligt nyhetsflöde då det
möjliggör en konsumtion av de nyheter som intresserar personen i fråga. På samma sätt tar en
femtedel av respondenterna delvis eller helt avstånd och lite drygt en femtedel har svarat varken
eller.
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Diagram 6. Huruvida personliga nyhetsflöden anses problematiska (i procent)
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I diagram 6 ovan kan vi se att en klar majoritet av respondenterna svarat att de delvis eller helt
instämmer att personliga nyhetsflöden kan vara problematiska i relation till fråga 16,
“Personliga nyhetsflöden kan vara problematiska då man går miste om samhällsnyttig
information”.

Tabell 1. Positiv inställning till personliga nyhetsflöden i relation till användning av
smartphone en vanlig vecka
Fråga 7 Hur ofta använder du smartphone för att
konsumera nyheter en vanlig vecka?
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Tabell 1 visar relationen mellan de respondenter som har en positiv syn på personliga
nyhetsflöden och hur ofta smartphones konsumeras. Vi kan här se att majoriteten av de
respondenter som instämmer helt i att personliga nyhetsflöden är bra eftersom man kan ta del
av de nyheter man är intresserad av, också är högkonsumenter av nyheter via smartphones.
Nästan alla, 92 procent, av de som instämmer helt i att personliga nyhetsflöden är bra, är även
högkonsumenter av smartphones.

6.4 Konsumtionens och värderingarnas skillnader
I det här avsnittet redovisas skillnader i studenternas nyhetskonsumtion beroende på studiens
så kallade bakgrundsvariabler, kön, samhällsintresse och föräldrarnas utbildningsnivå, som
ställs mot enkätens övriga frågor. Detta resultat redogörs för nedan.

Diagram 7. Föräldrarnas högsta utbildningsnivå
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48%
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51%

40%
32%
30%
20%
10%
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Vet inte

Lågutbildad

Högutbildad

Lågutbildad innefattar här de respondenter vars förälders/föräldrars högsta utbildning är på grund- eller
gymnasienivå.
Högutbildad innefattar här de respondenter vars förälders/föräldrars högsta utbildning är på yrkeshögskole- eller
högskola/universitetsnivå.

Diagram 7 skildrar svarsfrekvensen kring föräldrarnas högsta utbildning. Vi har i studien valt
att se grundskola och gymnasium som lägre utbildning och yrkeshögskola och
högskola/universitet som högre utbildning. Andelen svarande som har en mamma vars högsta
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utbildning är grundskola eller gymnasium är nästintill lika stor som andelen respondenter vars
mamma har en högsta utbildning som antingen är yrkeshögskola eller högskola/universitet.
Angående pappas högsta utbildning är det fler respondenter som har en pappa med lägre
utbildning än högre. Nästan två tredjedelar av de svarande har en pappa med lägre utbildning.
Respondenternas intresse för samhällsfrågor är generellt sett stort då majoriteten, två
tredjedelar, har ett stort intresse för samhällsfrågor. En mindre del, 27 procent, av
respondenterna har varken eller ett litet eller stort intresse för samhällsfrågor.

6.4.1 Skillnader i män och kvinnors konsumtion av nyheter
Här är viktigt att ha i åtanke att det finns en skillnad i antalet kvinnliga och manliga
respondenter, där det varit betydligt fler kvinnor som svarat på enkäten. Således ger denna
beskrivning endast en bild av de som har svarat och resultatet bör tolkas med försiktighet.
Tittar vi på hur ofta män respektive kvinnor konsumerar nyheter under en vanlig vecka ser vi
att 60 procent av männen konsumerar nyheter i hög utsträckning. Motsvarande siffra för
kvinnorna är 61 procent. Huvuddelen av de svarandes män och kvinnor är högkonsumenter av
nyheter. Som vi tidigare varit inne på är smartphonen ett frekvent verktyg som används bland
respondenterna. Fördelningen mellan män och kvinnor, vilka som använder smartphone, är
väldigt jämt där ungefär 60 procent av både männen och kvinnorna nyttjar smartphone i hög
utsträckning för att konsumera nyheter. En skillnad mellan män och kvinnor ser vi i
användandet av dator för att konsumera nyheter. Ungefär hälften av männen använder
regelbundet dator i nyhetskonsumtionen medan det endast är en fjärdedel av kvinnorna som gör
det. Papperstidning konsumeras i stort sett inte alls av männen medan nästan hälften av
kvinnorna är lågkonsumenter av papperstidning. En klar majoritet av båda könen är
lågkonsumenter av radion för att finna nyheter. Skillnaden mellan könen blir ändock tydlig då
det är en övervägande del av männen som aldrig använder radion medan hälften av kvinnorna
iallafall använder radion 1–3 dagar per vecka. När det gäller att se på TV i syfte att konsumera
nyheter är skillnaderna stora bland könen. 85 procent av kvinnorna konsumerar TV i någon
form, minst en dag per vecka, medan 50 procent av männen aldrig ser på TV.

Läsningen av onlinetidningar är bred oavsett kön. Huvuddelen av kvinnorna konsumerar
onlinetidningar där hälften av dem är högkonsumenter. Resultatet visar dock att männen
konsumerar onlinetidningar i högre grad än vad kvinnorna gör då en klar majoritet av männen
är högkonsumenter. Sociala medier är likt onlinetidningar en plattform som används frekvent
av respondenterna för att konsumera nyheter. 62 procent av kvinnorna är högkonsumenter av
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sociala medier och motsvarande siffra för männen är 43 procent. Av det resultatet kan vi
konstatera att kvinnor i högre utsträckning än män använder sig av sociala medier.

Tabell 2. Kön i relation till konsumtion av politiknyheter en vanlig vecka
Fråga 10 Hur ofta konsumerar du politiknyheter en vanlig
vecka?
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En skildring en nyhetsgenre som utmärker sig och konsumeras frekvent är politikgenren. Tabell
2 ger ett sken av männen och kvinnornas konsumtion av politiknyheter. Hälften av männen är
högkonsumenter av politiknyheter där endast en fjärdedel av kvinnorna konsumerar politik i
hög utsträckning. Ungefär en femtedel av både männen och kvinnorna konsumerar
överhuvudtaget inte politiknyheter. Merparten av respondenterna, både män och kvinnor,
konsumerar även lokala-, inrikes- och utrikesnyheter regelbundet.

Vidare är hälften av respondenternas män även högkonsumenter av sportnyheter kontra en
knapp femtedel av kvinnorna. En majoritet av både männen och kvinnorna i enkäten
konsumerar nyhetsgenren nöje/underhållning i låg grad. Väder är också en nyhetsgenre som
konsumeras frekvent av respondenternas män och kvinnor. Nästan 90 procent av männen
konsumerar vädernyheter minst en dag i veckan och bland kvinnorna är en klar majoritet
högkonsumenter. Modenyheter konsumeras i högre grad av kvinnorna, 77 procent som i någon
form konsumeras mode, kontra männen där endast 38 procent i någon form konsumeras mode.

Hur går respondenterna då tillväga för att söka upp nyheter? 67 procent av männen klarar sig
utmärkt utan sociala medier för att söka upp nyheter medan motsvarande siffra bland kvinnorna
är 45 procent. En fjärdedel av kvinnorna har dock svarat att de absolut inte klarar sig utan
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sociala medier u uppsökandet av nyheter. En tredjedel av kvinnorna tillbringar även en stor del
av sin tid av nyhetskonsumtionen på sociala medier i uppsökandet av nyheter. Det är endast en
fjärdedel av männen som tillbringar mycket tid på sociala medier för att söka upp nyheter.
41 procent av kvinnorna ser också TV via internet med hjälp av stream, chromecast, etc.
Motsvarande siffra för männen är 50 procent.

Generellt kring respondenterna kan vi säga att de konsumerar nyheter i en hög utsträckning
oberoende av vilket kön respondenten har. Vi kan även konstatera att respondenternas kvinnor
i större utsträckning tenderar att använda smartphones mer och oftare än vad männen gör.
Smartphonen är dock signifikativ hos både männen och kvinnorna som verktyg för att
konsumera nyheter. Fler andelar av respondenternas män använder dator i syfte att konsumera
nyheter medan kvinnor tenderar att se mer på TV än vad männen gör. Respondenterna tar oftast
del av nyheter via onlinetidningar samt sociala medier. Men respondenternas män tar i högre
utsträckning del av onlinetidningar medan respondenternas kvinnor använder sig av sociala
medier i en högre del än männen.

6.4.2 Skillnader i män och kvinnors värdering av nyheter
Tittar vi på hur viktiga olika nyhetsgenrer är för respondenterna ser vi att lokala-, inrikes- och
utrikesnyheter är viktiga för både männen och kvinnorna. 63 procent av männen tycker att dessa
tre nyhetsgenrer är viktiga i deras nyhetssökande medan motsvarande siffra för kvinnorna är 81
procent. Strax över hälften av männen tycker även att sportnyheter är viktiga nyheter. Här är
kvinnorna av en annan åsikt då en minoritet tycker att sportnyheter är viktiga nyheter. Här har
vi en stark skillnad mellan respondenternas kvinnor och män.

En klar majoritet av båda könen har svarat att de tycker att politiknyheter är viktiga nyheter.
Det är även en klar majoritet av respondenterna som konsumerade vädernyheter regelbundet.
Trots detta är det endast en tredjedel av männen som tycker att väder är en viktig nyhet att
konsumera. Det är även en större andel procent som konsumerar vädernyheter bland män än
vad de är som tycker det är en viktig nyhetsgenre.
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Tabell 3. Kön i relation till inställning av journalistiken som en viktig funktion i en demokrati
Fråga 13 Journalistiken uppfyller en viktig funktion i en
demokrati
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En klar majoritet av respondenterna anser att journalistiken uppfyller en viktig funktion i en
demokrati. 80 procent av kvinnorna svarade i enkäten att de instämmer delvis eller helt i att
journalistiken uppfyller en viktig del i demokratin. Motsvarande siffra hos männen är 72
procent. Tabell 3 visar respondenternas svar kring frågan hur journalistiken uppfyller en viktig
funktion i en demokrati. En majoritet av männen och kvinnorna anser samtidigt att det är viktigt
att personer tar del av samma nyheter ur ett demokratiskt perspektiv.

6.4.3 Skillnader i konsumtionen av nyheter beroende på föräldrarnas utbildning
När vi tittar på föräldrarnas högsta utbildningsnivå och hur ofta respondenterna konsumerar
nyheter går det att se att respondenter med högutbildade föräldrar tenderar att vara
högkonsumenter av nyheter i större utsträckning än de tenderar att vara lågkonsumenter, sett
till konsumtion per vecka. Oavsett om vi tittar på de respondenter med högutbildade mammor
eller pappor kan vi se att en klar majoritet är högkonsumenter medan en fjärdedel är
lågkonsumenter.

Med det sagt går det även att se att respondenter med lågutbildade föräldrar tenderar att vara
högkonsumenter i nästan lika stor utsträckning som de tenderar att vara lågkonsumenter. Bland
de med lågutbildad mamma är 47 procent högkonsumenter och 49 procent lågkonsumenter.
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Bland respondenter med lågutbildad pappa är 55 procent högkonsumenter medan 42 procent är
lågkonsumenter.

6.4.4 Skillnader i konsumtionen av nyheter beroende på samhällsintresset
När vi tittar på samhällsintresset hos respondenterna och hur ofta de uppskattar sig konsumerar
nyheter en vanlig vecka kan vi se att ju större samhällsintresse respondenterna har desto oftare
uppskattar de att de konsumerar nyheter per vecka. Hela 93 procent av de som uppgett sig ha
mycket stort samhällsintresse är även högkonsumenter av nyheter under en vanlig vecka medan
78 procent av de som uppgett sig ha litet samhällsintresse var låg- eller ickekonsumenter.

Ju större samhällsintresse respondenterna har desto oftare uppskattar de även att de använder
smartphone, dator och tv i sin konsumtion per vecka. Detsamma gäller hur ofta respondenterna
tar del av nyheter via onlinetidningar, sociala medier och TV-sändningar per vecka, ju större
samhällsintresse desto oftare konsumerar de. När det kommer till att ta del av nyheter via
internetforum kan vi se att högkonsumenterna även är de respondenter som uppgett att de har
mycket stort samhällsintresse. De övriga, som svarat att de har stort till mycket litet
samhällsintresse, är låg- eller ickekonsumenter av nyheter via internetforum.

Om vi tittar på hur ofta respondenterna konsumerar olika nyhetsgenrer per vecka kan vi se att
ju större samhällsintresse respondenterna har desto oftare tar de del av inrikesnyheter. En
majoritet av de som uppgett att de har ett litet samhällsintresse är även lågkonsumenter. Det
samma gäller för utrikesnyheter där nästan alla av de som svarat att de har ett mycket stort
samhällsintresse är högkonsumenter mot en majoritet som uppgett att de har ett lågt
samhällsintresse och som även är lågkonsumenter av utrikesnyheter. Även politikgenren följer
denna trend hos konsumenterna sett till deras samhällsintresse.

Vi kan även se att av respondenterna med mycket stort samhällsintresse har en majoritet uppgett
att de för det mesta ser TV-nyheter via internet. Av de med litet samhällsintresse har endast en
tredjedel uppgett att de ser TV-nyheter via internet. Av de respondenterna med mycket stort
samhällsintresse är en klar majoritet mer benägna att söka upp och välja de radio/podcasts som
är inriktade mot de nyheter som respondenten i fråga är intresserad av. Av de respondenter som
har litet samhällsintresse är det endast en fjärdedel som har detta beteende vid radio/podcast
lyssning.
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Sammanfattningsvis kan vi se att de respondenter med större samhällsintresse även är de som
konsumerar nyheter flest dagar i veckan och gör det oftast genom diverse medieval såväl som
genom olika medietyper. Dessa är även de som i störst utsträckning uppskattar sig konsumera
inrikes-, utrikes- och politiknyheter per vecka. Respondenterna med stort samhällsintresse är
även de som i störst utsträckning anpassat sig till möjligheten till ett personligt nyhetsflöde.

6.4.5 Skillnader i värderingen av nyheter beroende på samhällsintresset
En övervägande del, nästintill 100 procent, av respondenterna som har ett mycket stort
samhällsintresse tycker att lokala-, inrikes- och utrikesnyheter är viktiga. Överlag anser en
majoritet av respondenterna som har ett mycket stort intresse för samhällsfrågor också att
politiknyheter är en mycket viktig nyhetsgenre. Ett intressant resultat är att alla respondenter
som anser att samhällsfrågor är oviktiga tenderar att tycka att nöje/underhållning är ganska
viktigt. 90 procent av respondenterna som har ett stort samhällsintresse tycker också att
journalistiken uppfyller en viktig funktion i en demokrati. Majoritet tycker även att det är viktigt
att ta del av samma nyheter ur ett demokratiskt perspektiv.

6.4.6 Skillnader i nyhetskonsumtion och användning av smartphone
Skildrar vi sambandet mellan hur ofta respondenterna konsumerar nyheter samt hur ofta de
använder olika medietyper, kan vi se att 83 procent av respondenterna som är högkonsumenter
av nyheter tenderar även att vara högkonsumenter av smartphone och använda denna för att
konsumera nyheter. Tabell 4 visar radvis hur ofta respondenterna konsumerar nyheter under en
vanlig vecka.
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Tabell 4. Uppskattad konsumtion av nyheter i relation till användning av smartphone en
vanlig vecka
Fråga 7 Hur ofta använder du smartphone för att
konsumera nyheter en vanlig vecka?

Lågkonsument

Aldrig

Lågkonsument

Högkonsument

Antal

4

24

11

Procent

10,3%

61,5%

28,2%

Antal

0

11

55

Procent

0%

16,7%

83,3%

Fråga 5
Hur ofta
uppskattar du
att du
konsumerar

Högkonsument

nyheter under
en vanlig
vecka?

Vidare går det, när vi tittar på hur många dagar respondenterna uppskattar sig konsumera
nyheter och hur många dagar som respondenterna uppskattar att de konsumerar nyheter via
specifika plattformar, att se att av de respondenter som anser sig vara högkonsumenter av
nyheter är 67 procent även högkonsumenter av onlinenyheter. Det går även att se att av de
respondenter som är lågkonsumenter av nyheter är även 36 procent högkonsumenter av nyheter
via sociala medier. Det är den högsta siffran gällande lågkonsumenter av nyheter som är
högkonsumenter av specifika plattformar.

När vi sätter antalet dagar respondenterna konsumerar specifika nyhetsgenre per vecka i relation
till hur ofta respondenterna konsumerar nyheter kan vi se att lokala-, inrikes- och utrikesnyheter
är genrer som i regel konsumeras regelbundet. Vidare resultat från enkätundersökningen är att
respondenterna som är lågkonsumenter av nyheter i större utsträckning än de som är
högkonsumenter söker upp den typen av nyheter som hen är intresserad av. 58 procent av
respondenterna som är lågkonsumenter tenderar att söka upp den typen av nyheter hen är
intresserad av medan 49 procent av högkonsumenterna gör det.
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6.5 Studenternas behov av nyheter
I det här avsnittet redovisas studenternas behov till nyhetskonsumtionen. Anledningen till
varför behoven redovisas i det här avsnittet är för att U&G teorin bland annat kopplar ihop
individens behov med de medieval som görs vid nyhetskonsumtion.

Som återfinns i Bilaga 1 undersöker fråga 12 i enkäten individens behov till varför hen
konsumerar en specifik nyhetsgenre. Det dominerade behovet till varför individerna
konsumerar de flesta nyhetsgenrer är för att införskaffa ny kunskap samt information. Det ska
tilläggas att i fråga 12 går det att välja flera alternativ för varje nyhetsgenre.

Diagram 8. Behov som leder till konsumtion av olika nyhetsgenrer (i procent)
80%
70%

75%

72%
65%

60%
50%
40%
30%

21%

20%

14%

10%

10%
0%
Lokala nyheter

Inrikesnyheter

Utrikesnyheter

För att införskaffa ny kunskap och information
För att skapa delaktighet med familj, vänner och samhället

Som diagram 8 visar konsumerar flest respondenter lokala-, inrikes-, och utrikesnyheter för att
införskaffa ny kunskap och information. Dessa tre nyhetsgenrer är de tydligaste där skillnaden
mellan det mest ifylla alternativet och det näst mest ifyllda alternativet är som störst. Inga andra
nyhetsgenrer fyllde behovet av att införskaffa ny kunskap samt information lika mycket som
dessa.
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Diagram 9. Behov som leder till konsumtion av olika nyhetsgenrer (i procent)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%
40%
29%
18%

17%
13%
4%

2%

Politik

Nöje/underhållning

För att införskaffa ny kunskap och information
För att stärka argument för en åsikt som inger förtroende och är trovärdig
För att skapa delaktighet med familj, vänner och samhället
För att få en personlig njutning

Diagram 9 visar på att nöje/underhållning konsumeras frekvent för att skapa delaktighet samt
få personlig njutning. Just behovet av att få personlig njutning är en stark anledning till att
konsumera den genren. Det är intressant att även i dessa genrer se att den största anledningen
till att konsumera politik och nöje/underhållning är för att införskaffa sig ny kunskap och
information. Var det gäller politikgenren är behovet av att stärka sina argument för en åsikt en
stark anledning till varför just politik konsumeras.

Diagram 10. Behov som leder till konsumtion av olika nyhetsgenrer (i procent)
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Diagram 10 visar att modegenren konsumeras för att införskaffa ny kunskap och information
samt för att få personlig njutning. Detsamma gäller även för matlagningsgenren där dessa behov
är det vanligaste anledningarna för att dessa genrer konsumeras. Att inte konsumera dessa båda
genrer hör också till vanligheterna då 28 procent av respondenterna inte väljer att bruka varken
mode eller matlagningsnyheter. Övriga genrer där icke konsumtionen är hög procentuellt sett
är sport, ekonomi, kultur, debatt och teknologi. Sporten toppar den listan där 39 procent av
respondenterna inte väljer att konsumera den genren.
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7 Slut- och resultatdiskussion
I det här avsnittet kommer studiens resultat att diskuteras och knytas ihop med den tidigare
forskningen samt studiens teoretiska ramverk. Resonemang kring den empiriska analysen
presenteras också i det här avsnittet.

Som tidigare nämnts i inledningen till resultatet och den empiriska analysen kan studien inte
besvara dess frågor då svarsfrekvensen på enkäten var för låg. Resultatet är således inte
representativt för den totala populationen men studien kan ändå besvara frågorna utifrån hur
det ser ut för respondenterna av enkäten. Resonemang kan även föras och diskuteras ur en
hypotetisk vinkel av nyhetskonsumtionen och dess skillnader.

7.1 Övergripande om konsumtionen av nyheter
Majoriteten av respondenterna i studien använder sig av smartphone i hög utsträckning för att
konsumera nyheter. Såldes är användningen även högre av sociala medier och onlinetidningar
än användningen av papperstidningar, traditionell TV och radio. En större andel av
respondenterna använder de digitala enheterna framför de analoga vilket kan ses
överensstämmande med det förändrade medielandskapet och den rådande medielivsstil där de
traditionella medierna blivit utbytbara mot modernare, digitala medieplattformar (Wadbring,
Weibull & Facht 2016: 435).

Men varför väljer respondenterna att konsumera nyheter genom de digitala enheterna?
Medianåldern av respondenterna är 25 år vilket kan vara den simpla förklaringen. Sternvik
(2010: 372–374) identifierade att ungas, upp till 29 år gamla, nyhetskonsumtion
karaktäriserades av en förändring. Respondenternas ålder och sätt att konsumera nyheter ligger
i linje med den analys Sternvik utförde 2010. medianåldern av respondenterna är 25 år och på
så sätt går det i samklang med Sternviks studie att de använder smartphones, sociala medier och
onlinetidningar i högre grad än vad de använder traditionell TV, papperstidningar och radio för
att konsumera nyheter. Det kan även tänkas stämma överens med mediebarometern från 2017
som kom fram till att ungdomar i åldrarna mellan 15 och 24 använder sociala medier i 93
procent högre utsträckning än andra åldersgrupper. Då denna studies medianålder är 25 kan
detta ses missvisande men faktum är att det är dessa 25 åringar som ingick i åldersgruppen 15
till 24 år 2017 då mediebarometern gjordes. I åldersgruppen 9 till 79 kunde mediebarometern
även se att strax över hälften av befolkningen använder traditionella medier digitalt, däribland
onlinetidningar (Olhsson 2018: 7-8).
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Det skulle kunna tänkas att respondenterna är mer intresserade av lokala nyheter då det är en
nyhetsgenre som erbjuder nyheter inom närområdet där respondenterna bor eller har bott och
inkluderar flera andra nyhetsgenrer inom just det lokala området. Att inrikesnyheter anses
viktigt av respondenterna kan, precis som med lokala nyheter, bero på att det är en bredare
nyhetsgenre som inkluderar flera av de andra nyhetsgenrerna, fast här på en rikstäckande nivå
istället för en lokal nivå. På samma sätt kan vi resonera även för utrikesnyheter men då på en
internationell och global nivå. När det kommer till de nyhetsgenrerna som ansågs oviktiga att
konsumera kan vi tänka att förklaringen ligger i att de är smalare, mer nischade nyhetsgenrer
som kräver ett specificerat intresse för att de ska anses viktiga.

Bland de mediealternativ som används mest frekvent för att konsumera nyheter skiljer sig inte
män och kvinnor speciellt mycket åt. Smartphonen är överrepresenterad hos både män och
kvinnor som det vanligaste verktyget för att konsumera nyheter. Som vi diskuterar i
ovanstående stycken är detta förståeligt utifrån den rådande medielivsstilen som finns i
samhället såväl som bland konsumenterna och främst den yngre generationen. Men en liten del
av respondenternas kvinnor konsumerar ändå papperstidningar ett par dagar i veckan, till
skillnad från männen. Detta medför att dessa kvinnor har ett bredare nyhetsinnehåll de dagar
som papperstidningen konsumeras (von Krogh 2014: 40). Ett bredare innehåll går att nå även
om man inte läser en papperstidning men i och med att respondenterna svarat att de tenderar att
söka upp de nyheter de är intresserade av kan vi tänka oss att konsumtionen är nischad åt
specifika genrer. De andra traditionella nyhetertyperna, radio och TV, konsumeras i en liten
mängd av båda könen. Detta är också ett tecken på att konsumtionen av ett bredare innehåll
faktiskt förekommer, om än i liten utsträckning av ett fåtal respondenter.

De två medieplattformar som både män och kvinnor i störst utsträckning konsumerar sina
nyheter från är onlinenyheter och sociala medier. Som vi tidigare varit inne på har detta sin
förklaring i den förändrade medievärlden. I relation till det nyss nämnda är det värt att nämna
att majoriteten av respondenternas män själva anser att de klarar sig utan sociala medier i
uppsökandet av nyheter. Detta är intressant då sociala medier även är den plattform som
används mest frekvent tillsammans med onlinenyheter i uppsökandet av nyheter. En liten del
av männen är även högkonsumenter av sociala medier i sökandet efter nyheter. Vi kan se detta
som att respondenternas män frekvent och regelbundet använder sig av sociala medier och
anammat den moderna teknikens möjligheter till ett mer personligt nyhetsflöde och lämnat de
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traditionella konsumtionsmönstren till viss utsträckning. Iallafall när det gäller vilken plattform
som används i konsumtionen av nyheter. Dessa män ser sig dock, som sagt, inte som beroende
av sociala medier för att konsumera nyheter.

Vidare i relation till sociala medier resonerar en del av respondenternas kvinnor, till skillnad
från männen, i att de inte skulle klara sig utan sociala medier i uppsökandet av nyheter. En
tredjedel av respondenternas kvinnor tillbringar stor del av sin tid på sociala medier för att söka
upp nyheter. Vanorna kring sociala medier blir intressanta i relation till Habermas (2003: 160173) offentlighetsteori då det kan tänkas, även om denna studie inte kan bekräfta detta, att
respondenterna själva formar och producerar politiska resonemang som de sedan diskuterar
med sina vänner på de olika sociala medierna. Genom detta resonemang kan vi även tänka att
Putnams (2001: 227) argument kring att människor idag inte samlas på caféer och klubbar för
att diskutera livets och politiska problem är något förlegat då denna gemensamma diskussion
kan tänkas ske på sociala medier.

Ytterligare ett tecken som visar en tendens, i form av att möjligheten finns, av ett personligt
nyhetsflöde är att majoriteten av männen och en stor del av kvinnorna ser TV via internet, med
hjälp av chromecast och andra streamingtjänster. Detta stämmer överens med resultatet från
mediebarometern 2017 som fann att 81 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 9 till 79
konsumerar TV på någon plattform via internet.

I och med att drygt hälften av de respondenter med lågutbildade föräldrar även visade sig vara
högkonsumenter av nyheter kan vi tänka oss att det möjligen är så att de personer som studerar
eller är högutbildade konsumerar nyheter i större utsträckning än de människor som inte är det.
Denna hypotes skulle gå i samklang med vad Dutta-Bergman (2004: 50–53) fann i sin studie,
nämligen att konsumtionen av onlinenyheter ökade desto högre utbildningsnivån individen har.
Konsumtionen av onlinenyheter bland respondenterna i denna studie är även hög. Med det sagt
behöver inte individens högsta utbildningsnivå vara oviktig. Det kan vara så att föräldrarnas
högsta utbildningsnivå har betydelse för hur ofta nyheter konsumeras i en större population än
vad denna studie innefattar.
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Respondenterna värderar i stor utsträckning journalistiken och nyheternas roll i samhället som
viktig, något som stämmer överens med Nord och Strömbäck (2012: 17). Av de som anser att
nyheterna har en viktig roll i samhället är även en majoritet av dem intresserade av
samhällsfrågor och högkonsumenter av nyheter en vanlig vecka.

Respondenternas samhällsintresse speglar vidare hur ofta de konsumerar nyheter under en
vanlig vecka. De som angett sig ha ett stort samhällsintresse är även högkonsumenter av
nyheter och de som har ett litet intresse för samhällsfrågor visade sig vara lågkonsumenter.
Detta resultatet kan anses verka logiskt men faktum kvarstår ändå att samhällsintresset
påverkar nyhetskonsumtionen hos respondenterna.

7.2 Hur studenterna värderar personliga nyhetsflöden
Utifrån resultatet till fråga 15 skulle man kunna tänka sig att majoriteten av respondenterna
ställer sig kritiska till personliga nyhetsflöden då personliga nyhetsflöden fragmentiserar
publiken och möjliggör en nischad konsumtion av nyheter som är intressanta för personen i
fråga. Detta kan även ses överensstämmande med resultatet som presenterades till fråga 9 där
vi kan se att de mer specificerade och nischade nyhetsgenrerna, exempelvis sport, mode,
matlagning, o.s.v. ansågs oviktiga än de bredare och mer sammanfattande genrerna som lokala, inrikes- och utrikesnyheter. En stark majoritet av respondenterna uppgav även att de ansåg att
personliga nyhetsflöden kan vara problematiska i fråga 16, vilket även det kan ses gå hand i
hand med resultatet från fråga 9 och 15.

Vi kan dock, utifrån von Krogh (2014: 40) resonera kring att respondenterna tar del av ett
snävare innehåll vid konsumtion av onlinenyheter än om de hade konsumerat papperstidningar
i större utsträckning. Mot bakgrund av studiens resultat ser vi nämligen att fler respondenter
konsumerar onlinetidningar än papperstidningar. Majoriteten av respondenterna söker även upp
och konsumerar de nyheter som individen i fråga är intresserad av. Vi kan även, utifrån
resultaten av fråga 14, se att en majoritet av respondenterna ställer sig positiva till att de genom
personliga nyhetsflöden kan ta del av nyheter som de är särskilt intresserad av. Med detta i
åtanke kan vi tänka oss att majoriteten av respondenterna konsumerar ett mer nischat utbud av
nyheter där fokus i konsumtionen är riktad mot det som intresserar individen i fråga.
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Övervägande del av respondenterna kände även att det var viktigt att utifrån ett demokratiskt
perspektiv ta del av samma nyheter. Av studiens resultat att utläsa behöver alltså inte så vara
fallet för respondenterna då de åtminstone ger sig själva möjligheten, och uppskattar att ha
möjligheten, att konsumera nyheter utefter sina personliga intressen. Strömbäck (2017: 235–
237) påpekar att det ständigt växande medieutbudet medverkar till en ökad fragmentisering av
mediekonsumtionen,

vilket

mynnar

ut

i

att

individualismen

etableras

inom

mediekonsumtionen. Strömbäck menar även att det också blir enklare att skilja sig från
omgivningen genom diverse filterbubblor. Den ökade fragmentiseringen och det individuella
inom mediekonsumtionen ser vi tendenser av utifrån vårt resultat i samt genom den mer
nischade konsumtionen som majoriteten av respondenterna ägnar sig åt. Dock ser vi även att
respondenterna har ett personligt nyhetsflöde där nyheter konsumeras, i största utsträckning på
liknande vis. Givetvis kan det tänkas att studiens respondenter konsumerar nyheter på liknande
vis då de alla är studenter och därför har väldigt snarlika referensramar och intressen, befinner
sig i liknande filterbubblor. Strömbäcks resultat behöver således inte ses förkastas av denna
studies resultat utan snarare endast vara representativt till en större population än denna studie.

Strömbäck lyfter även i sin studie frågan kring hur en fragmentiserad publik kan tänkas påverka
demokratin och dess förmåga att fungera i framtiden. Detta är även Habermas inne på när han
pratar om offentlighetsteori, mer specifikt publikens förfall och hur medborgarna idag blivit
konsumenter och väljare av politiska resonemang istället för att själv skapa dessa. I denna studie
kan vi se att respondenterna i störst utsträckning, oavsett vilken nyhetsgenre det gäller,
konsumerar den för att införskaffa ny kunskap och information. Detta kan tyda på att
respondenterna just konsumerar och väljer bland de åsikter som presenteras i medierna snarare
än att skapa egna resonemang. Med detta sagt betyder det inte att respondenterna inte resonerar
och är kritiskt tänkande till vad de konsumerar utan snarare att konsumtion och
ställningstagande av mediernas innehåll är en del i deras vardag.

I sammanfattning kan vi se att respondenterna uppskattar möjligheterna av ett personligt
nyhetsflöde men är medvetna om de risker som ett personligt nyhetsflöde kan tänkas medföra.
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7.3 Behoven av nyheter
Vad kan man då säga om resultatet kring respondenternas behov? För det första går det att
konstatera att frågor kring individers behov och beteenden är svåra och väldigt komplexa då
det är många olika faktorer som speglar och påverkar människors sätt att fungera. Individernas
behov till nyhetskonsumtion ingår direkt i studiens frågeställningar och behöver diskuteras och
identifieras för att kunna förstå studenternas nyhetskonsumtion samt värderingar utifrån U&Gteorin.

Behovet av att införskaffa ny kunskap och information visade sig utifrån respondenternas svar
vara det främsta behovet att fylla vid nyhetskonsumtionen. Anledningen till varför behovet av
att införskaffa ny kunskap och information var en stark orsak till nyhetskonsumtion kan tänkas
förklaras genom att känslan av att införskaffa information bidrar till en benägenhet av att ta del
av medierapportering i en större utsträckning. Ju högre behovet är av att införskaffa information
desto mer benägen är individen av att konsumera nyheter och följa medierapporteringen
(Shehata & Strömbäck 2013: 262).

Diddi och LaRose (2006: 199–201) fann i sin granskning om relationen mellan
nyhetskonsumtionsbehov och nyhetskonsumtionsmönster att det bland annat är tre behov som
kan kopplas till en ofta förekommande konsumtion av internet. Det vi kan konstatera av
studiens resultat är att behoven av att införskaffa ny kunskap, förståelse och information,
behovet att införskaffa argument som stärker trovärdighet samt behovet att få en personlig
njutning är bland de mest frekventa behoven som leder till nyhetskonsumtion. Dessa tre behov
fann även Diddi och LaRose (2006) i sin granskning som kunde kopplas med varför människor
konsumerar internet.

Dessa behov utgör grunden till konsumtion av nyheter vare sig det gäller lokala nyheter,
nöje/underhåller eller politik fast på olika sätt. Detta kan tolkas genom att det vid olika tillfällen
är ett speciellt behov som önskas fyllas och därav faller olika behov in vid konsumtionen av
olika nyhetsgenrer. Kognitiva behov, att stärka information och införskaffa kunskap (Katz,
Gurevitch & Haas 1973: 166), används frekvent i vardagen hos många människor. Det kan då
tänkas att det finns en kunskapslucka som önskas fyllas och med en smartphone samt internet
är det lätt att få tag på informationen. Det kognitiva behovet är relativt lätt att fylla samtidigt
som det är ett behov vi nästan dagligen känner av. Det existerar alltid tomrum med kunskap
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som gör att individen i frågas kognitiva behov är stort och detta kan då tänkas vara en anledning
till nyhetskonsumtion.

Detsamma gäller med det affektiva behovet, att stärka njutbara och känslomässiga upplevelser
(Katz, Gurevitch & Haas 1973: 166), vilket också är ett behov som existerar hos många
individer. Studiens resultat visar att respondenterna önskade fylla det affektiva behovet och
konsumerade därför vissa nyhetsgenrer för att få personlig och känslomässig njutning.
Nöje/underhållning är ett exempel på en av dessa genrer som respondenterna konsumerade för
att bland annat fylla det affektiva behovet. Detta kan tänkas bero på att framförallt personlig,
men till viss del även känslomässig, njutning kan ses synonymt till nöje och underhållning. Det
går även, precis som Gripsrud (2011: 82) att tänka sig att respondenterna inte är medvetna om
vilka behov som medierna fyller hos dem och i studien överskattat sin förmåga att sätt fingret
på varför de konsumerar de nyhetsgenrerna som de gör.

Utifrån offentlighetsteori går det att tänka sig att de tendenser som vi i resultatet av studien
sett, mot en möjlig användning av, samt den positiva inställningen till, personliga
nyhetsflöden är en indikator på publikens förfall där publiken fragmentiseras och
individualiserats (Habermas 2003: 155–160). Å andra sidan kan vi genom respondenternas
medvetenhet om riskerna med personliga nyhetsflöden tänka oss att även om publiken inte
längre samlas på caféer och klubbar för att diskutera livets- och politiska problem så betyder
inte det nödvändigtvis att de sitter isolerade i en intimsfär. Det skulle istället kunna vara så att
diskussionen flyttats från caféerna och klubbarna till ett digitaliserat klimat som publiken kan
nå var och när de vill istället för en specifik plats vid ett specifikt klockslag (Habermas 2003:
155–160). Vidare skulle resultatet enligt offentlighetsteori kunna ses som att det som
publiceras av medierna tjänar till att legitimera ett handlande hos publiken (Habermas 2003:
107).
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7.4 Slutsats
En slutats som kan dras i relation till uppsatsens mål, att undersöka och problematisera
personliga nyhetsflöden, utifrån det resultat som analyserats och diskuterats är att utifrån
respondenternas svar, finns det idag ingen anledning att oroa sig för att ett individualiserat
medieinnehåll leder till en negativ inverkan på samhällsutvecklingen och den demokratiska
debatten. I alla fall inte vad gäller nyhetskonsumtionen. Respondenterna använder det
individualiserade medieinnehållets möjligheter mer som ett verktyg att konsumera lite extra av
sådant innehåll som de finner intressant snarare än att helt bortse från traditionella
nyhetsmedier. Vi kan även tänka oss att respondenterna, i och med att de tillbringar så pass
mycket tid på sociala medier som de gör, även till viss del för en samhällelig debatt på dessa
medieplattformar.

7.5 Diskussion kring studiens hållbarhet
I det här avsnittet presenteras studiens hållbarhet. Frågor kring syftet, om det var forskningsbart,
om frågorna gick att besvaras och om vi kunde gjort på något annat sätt diskuteras här.

Studiens problemformulering samt syfte var väl formulerat och noga valt vid uppsatsens start.
Frågeställningarna formulerades utifrån syftet och kändes till en början möjliga att besvara.
Syftet med studien var att kartlägga studenter från en högskola i västra Sverige och deras
nyhetskonsumtion med ett mål att undersöka och problematisera personliga nyhetsflöden.
Anledningen till varför vi valde att studera detta var för att belysa den kritiska debatten vi ansåg
behövas i dagens nyhetskonsumtionsvärld. Som vi går in på i metoddiskussionen, ett senare
kapitel, gick inte frågeställningarna att besvara fullt ut. Detta då svarsfrekvensen var för låg.
Vad vi kunde gjort annorlunda går vi också in på i metoddiskussionen.
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8 Metodreflektion
Generellt har kandidatuppsatsen fungerat bra. Att göra en kvantitativ enkätundersökning var
dock lite knivigt då ingen av oss tidigare haft att göra med en kvantitativ metod i samma
utsträckning som en kandidatuppsats kräver. Vi som par har också fungerat bra tillsammans då
vi studerat mycket ihop under studiens tid och skrev även B-uppsatsen ihop vilket gjorde valet
enkelt för oss att återigen skriva tillsammans. Inför enkätundersökningen ansåg vi att vi gjort
ett utförligt arbete med enkäten för att färdigställa den på ett så bra sätt som möjligt. När vi
sedan samlade in materialet och började färdigställa resultatet och analysen insåg vi att en del
av frågorna var överflödiga Bland annat frågan kring hur mycket tid studenterna uppskattade
att de la ner om dagen för att konsumera nyheter. Den frågan gav oss inte speciellt mycket
insikter för att dra några fördjupade analyser. Såhär i efterhand hade vi förmodligen tagit bort
den frågan om vi fått göra om enkäten.

Svarsfrekvensen var för låg då drygt 30 procent av urvalets 350 studenter besvarade enkäten.
Detta var problematiskt på det sättet att vi inte längre kunde dra empiriska generaliseringar och
säga att studiens resultat var representativ för den totala populationen. Det vi hade kunnat gjort
annorlunda i det avseendet var att färdigställa enkäten tidigare och haft den ute hos
respondenterna under en längre tid för att på så sätt öka svarsfrekvensen. Hade vi till en början
färdigställt ett syfte och mål med uppsatsen och sedan direkt startat upp arbetet med enkäten
hade vi kunnat skicka ut den tidigare. De vi märkt när man använder sig av en kvantitativ metod
är att det tar tid. Allt från att färdigställa enkäten, få den ivägskickad, samla in svar och koda
svaren tog längre tid än vi på förhand trott. De arbetet hade vi gjort bättre idag när vi har lite
erfarenhet.

Vi märkte även av tendenser när vi kodade resultatet att vissa respondenter inte hade förstått
alla frågor på det sättet som var menat. Bland annat misstolkade vissa respondenter fråga 12,
behoven till konsumtion. Där kunde vi varit tydligare i svarsalternativen samt på ett mer tydligt
och utförligt sätt förklarat att möjligheten till att kryssa i flera svarsalternativ var möjligt.
Ytterligare problem vi stötte på var att utbytesstudenterna inte gick att filtrera bort från
maillistan till populationen. Från början ingick inte utbytesstudenterna i populationen men med
problemet att vi inte kunde filtrera bort dem fick de ingå ändå. Vi visste heller inte vilka som
var utbytesstudenter utifrån maillistan vilket gjorde de möjligt att de fick enkäten skickad till
sig. Vi skrev en text i missivbrevet på engelska där vi förklarade att utbytesstudenterna kunde
bortse från mailet vilket gjorde att dessa räknades som bortfall. Hade vi startat upp arbetet med
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enkäten tidigare hade vi stött på problemet tidigare och hunnit göra en enkät även på engelska
för att lösa det problemet.

9 Vidare forskning
Utifrån de slutsatser som dras i denna studie anser vi det intressant att i framtiden, bortsett från
att få fram ett representativt resultat för denna population, även behandla problemet i en större
skala, som exempelvis är representativ för hela Sveriges befolkning. Det anses även intressant
att lyfta diskussionen kring hur de traditionella medierna påverkats av det individualiserade
medieinnehållets framväxt, har de ändrat sitt sätt att presentera nyheter eller ändrat vilken typ
av nyheter som presenteras? Sådana frågor vore högst intressanta att belysa i förhållandet till
denna studies problem. Förslag på hur sådana studier skulle kunna utföras är exempelvis
kvalitativa och kvantitativa textanalyser.

Att respondenterna tar del av nyheter via papperstidning i sådan låg utsträckning som de uppgett
att de gör kan tyda på att de inte tar del av ett lika brett innehåll som människor som läser
papperstidning. Denna studie har dock inte underlag för att titta på en sådan tendens.

49

10 Referenslista
Andersson, Ulrika., Ohlsson, Jonas., Oscarsson, Henrik & Oskarson, Maria. (red). (2017).
Larmar och gör sig till. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Barmark, Mimmi & Djurfeldt, Göran. (2015). Statistisk verktygslåda - att förstå och förändra
världen med siffror. Lund: Studentlitteratur AB
Berelson, Bernard., Gaudet, Hazel & Lazarsfeld, F, Paul. (1944) The people’s choice: how the
voter makes up his mind in a presidental campaign, New York: Columbia University Press

Blumler, G. Jay, Gurevitch, Michael & Katz, Elihu. (1974). Utilization of Mass Communication
by the Individual i Blumler, G. Jay, Gurevitch, Michael & Katz, Elihu. (red).
The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifications Research (19-31).
Beverly Hills: Sage Publications

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl. 2. Stockholm: Liber AB

Diddi, Arvind & LaRose, Robert. (2006). Getting Hooked on News: Uses and Gratifications
and the Formation of News Habits Among College Students in an Internet Environment.
Journal

of

Broadcasting

&

Electronic

Media,

50(2):

193-210,

DOI:10.1207/s15506878jobem5002_2

Dutta-Bergman, J. Mohan. (2004). Complementarity in Consumption of News Types Across
Traditional and New Media. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 48(1): 41-60,
DOI:10.1207/s15506878jobem4801_3

Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red). (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. Uppl.
2. Lund: Studentlitteratur AB

Gripsrud, Jostein. (2011). Mediekultur, mediesamhälle. Göteborg: Daidalos

Gurevitch, Michael., Haas, Hadassah & Katz, Elihu. (1973). On the use of the mass media for
important things. American Sociological Review, 38(2), 164-181

50

Habermas, Jürgen. (2003) Borgerlig offentlighet. Uppl. 4. Lund: Arkiv

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart. (red). (2010). Nordiskt ljus. Göteborg: SOM-institutet,
Göteborgs universitet

Hultåker, Oscar & Trost, Jan. (2016). Enkätboken. Uppl. 5. Lund: Studentlitteratur AB

Johansson, Bengt. (2010). Surveyundersökningar. I Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red).
Metoder i kommunikationsvetenskap. Uppl. 2. Lund: Studentlitteratur AB (87-118)

Katz, Elihu. (1959). Mass communication research and the study of popular culture: An
Editorial Note on a Possible Future for This Journal. Studies in Public Communication, Uppl.
2. 1-6. Hämtad från http://repository.upenn.edu/asc_papers/165

McQuail, Denis. (2010). Mass communication theory. Uppl. 6. London: SAGE publications

Nguyen, An. (2012). The effect of soft news on public attachment to the news. Journalism
Studies. (13:5-6): 706-717, DOI:10.1080/1461670X.2012.664318

Nord, Lars & Strömbäck, Jesper. (2012). Demokrati, medier och journalistik. I Nord, Lars &
Strömbäck, Jesper (red). Medierna och demokratin. Uppl. 2. Lund: Studentlitteratur AB (9-45)

Nord, Lars & Strömbäck, Jesper. (red). (2013). Kampen om opinionen. Stockholm: SNS Förlag

Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red). (2012). Medierna och demokratin. Uppl. 2. Lund:
Studentlitteratur AB

Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela (red). (2013). På väg mot medievärlden 2020. Uppl. 5.
Lund: Studentlitteratur AB

Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela. (2013). Tretton år senare. I Nygren, Gunnar & Wadbring,
Ingela (red). På väg mot medievärlden 2020. Uppl. 5. Lund: Studentlitteratur AB (13-25)
51

Ohlsson, Jonas. (2018). Mediebarometer 2017. Göteborg: Nordicom

Putnam, D, Robert. (2001). Den ensamme bowlaren. Stockholm: SNS Förlag

Ruggiero, E. Thomas. (2000). Uses and Gratifications Theory in the 21st Century. Mass
Communication & Society. 3(1): 3-37, DOI:10.1207/S15327825MCS0301_02

Shehata, Adam. (2012). Medierna och makten över publiken. I Nord, Lars & Strömbäck, Jesper.
(red). Medierna och demokratin. Uppl. 2. Lund: Studentlitteratur AB (317-344)

Shehata, Adam & Strömbäck, Jesper. (2013). Medieeffekter under svenska valrörelser. I Nord,
Lars & Strömbäck, Jesper. (red). Kampen om opinionen. Stockholm: SNS Förlag (239-269)

SOU 1995:37. Vårt dagliga blad - stöd till svensk dagspress. Stockholm: Fritzes
Sternvik, Josefine. (2010). Ungas nyhetskonsumtion – i en föränderlig nyhetsvärld.
I Holmberg, Sören & Weibull, Lennart. (red) Nordiskt ljus. Göteborg: SOM-institutet,
Göteborgs universitet. (369-379)

Strömbäck, Jesper. (2017). Stabilitet i en föränderlig värld - medieanvändning och social
sammanhållning. I Andersson, Ulrika., Ohlsson, Jonas., Oscarsson, Henrik & Oskarson, Maria.
(red) Larmar och gör sig till. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet. (235-251)
Sullivan, L. John. (2013). Media audiences – Effects, Users, Institutions, and Power. London:
SAGE

Von Krogh, Torbjörn. (2014). Pizzerian brinner igen! Skillnader och likheter mellan läsning
av lokala nyheter på papper och nät. Sundsvall: DEMICOM vid Mittuniversitetet.

Wadbring, Ingela & Weibull, Lennart. (2014). Massmedier - Nya villkor för press, radio och tv
i det digitala medielandskapet. Uppl. 11. Stockholm: Ekerlids förlag

52

Wadbring, Ingela., Weibull, Lennart & Facht, Ulrika. (2016:30). Människorna, medierna &
maknaden - Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring. Stockholm:
Elanders Sverige

53

Bilaga 1

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Oskar Bergman
Rasmus Ull

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

