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Syfte och frågeställningar: Studien ämnar undersöka socioekonomiska skillnader och dess 
påverkan för individers förhållningssätt till nyhetskonsumtion och samhälle. 
Frågeställningarna är följande: 
 
Hur förhåller sig unga vuxna till nyheter beroende på uppväxt och utbildningsnivå? 
 
Hur kan skillnaderna mellan unga vuxnas förhållningssätt till nyheter förklaras med hjälp av 
klassteori? 
 
Metod och material: Studien är genomförd med kvalitativ metod där empirin insamlats genom 
djupintervjuer. 
 
Huvudresultat: Individer med hög socioekonomisk status är i större utsträckning mer 
motiverade till att konsumera nyheter, jämfört med individer med låg socioekonomisk status. 
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1. Inledning och bakgrund 
Det har skett en rad förändringar i mediesamhället de senaste decennierna, allt från 
satellitkanalernas och TV4:as framväxt 1991 till utvecklingen av privat lokalradio, andra TV- 
kanaler och framför allt Internet (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011:396-397). Detta har 
bidragit till en underminering av den gamla mediestrukturen och har gjort att människor idag 
blir tvungna att bli mer selektiva gällande val av medieinnehåll (Strömbäck, Djerf-Pierre & 
Shehata, 2012). Frågan är dock om människor medvetet väljer sitt medieinnehåll eller om de 
omedvetet dras till olika typer av medier samt hur deras socioekonomiska status påverkar 
nyhetskonsumtionen och i sin tur den politiska inriktningen (d.v.s. vilka politiska frågor 
individen engagerar sig i). 
 
Tidigare studier har främst visat vilka individer som söker sig till, respektive tar avstånd från, 
nyheter. Av den anledningen är det istället relevant att undersöka varför dessa individer agerar 
som de gör. Det har gjorts ett flertal studier som har undersökt relationen mellan 
socioekonomisk status och konsumtion av medier. En av de forskare som har engagerat sig i 
dessa studier är Jesper Strömbäck. Strömbäck för en diskussion kring huruvida människor som 
undviker nyheter är ett demokratiskt problem i samhället - något som Strömbäck benämner 
som “nyhetsundvikare”. En nyhetsundvikare är en individ som i ingen, eller i mycket liten 
utsträckning konsumerar nyheter och information från de traditionella nyhetsmedierna. 
Strömbäck har även publicerat ett flertal artiklar och författat studier som syftar till att behandla 
denna specifika problematic - nämligen mediekonsumtionen i det föränderliga medielandskapet 
och sambandet mellan politiskt intresse  och nyhetsanvändning (Sten 2015) (Strömbäck 2013). 
Detta område är intressant att underöka på ett djupare plan, närmare bestämt med fokus på 
innebörden av resultatet av de befintliga studierna. Detta undersökningsområde grundar sig i de 
studier som redan är  framtagna av författare som t.ex. Jesper Strömbäck, Adam Shehata och 
Ingela Wadbring, där de, genom ett flertal kvantitativa undersökningar har påvisat de 
socioekonomiska skillnaderna mellan de  som söker efter respektive undviker nyheter. Denna 
studie ämnar därför att på ett djupare plan undersöka innebörden av de socioekonomiska 
skillnaderna för individers nyhetskonsumtion i ett samhälle. 
 
För att ta reda på hur stor del av befolkningen som kan klassas som nyhetsundvikare respektive 
nyhetssökare använder Strömbäck och hans kollegor sig utav ett frågeformulär där 
intervjuobjekten får en rad frågor angående deras nyhetsvanor gällande traditionella 
nyhetsmedier. Intervjupersonernas utsagor tolkas och behandlas sedan med hjälp av ett index 
som kallas Total News Media Use (TNMU). Denna metod har fått kritik från olika håll, bland 
annat från andra inom medie- och kommunikationsvetenskap, men även från allmänheten och 
lekmän. En vanligt förekommande kritik som Strömbäck ofta får höra är att han inte väger in 
individernas användning av de digitala medierna i sin bedömning av nyhetsundvikare 
respektive nyhetssökare. Detta är något som Robert Brännström (2015), chefsredaktör på KIT 
som är en digital nyhetssajt, uppmärksammat. Det finns med andra ord en hel del luckor och 
brister i tidigare undersökningar som bör undersökas för att få en tydligare bild av individers 
nyhetsvanor. 
 
Utifrån ovanstående utläggning kan det tänka sig uppkomma en hel del frågor, speciellt om 
perspektivet ska ses utifrån en lekmans. Problematiken som det talas om är socioekonomiska 
skillnader mellan de som aktivt söker efter nyheter och de som inte gör detta. Som ovan nämnt 
har det tidigare författats studier som har påvisat att det förekommer socioekonomiska 
skillnader mellan de som aktivt söker respective undviker nyheter och dessa studier kommer 
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presenteras närmre i kapitlet Tidigare forskning. I detta kapitel kommer även studier  angående 
digitala och sociala mediers påverkan av individer även undersökas. Av den anledningen 
kommer det huvudsakliga vetenskapliga problemet i denna uppsats syfta till att undersöka den 
samhälleliga betydelsen av dessa socioekonomiska skillnader. 
 
 
Problemet  kommer dock  även undersökas   med hjälp av professorn   Jesper Strömbäcks 
kvantitativa studier gjorda på ovan nämnd problematik samt med stöd och motsägelser från 
andra forskare så som Homero Gil de Zuniga, Ingela Wadbring och Douglas Ahlers. Olika 
forskare  och teorier kommer dessutom ifrågasättas inom ramen för denna studie som 
tillsammans med intervjuerna kommer bilda en slags uppfattning och styrka huruvida den 
problematik som studien ämnar diskutera är relevant att uppmärksamma eller inte (Rienecker 
2003). 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att genom en kvalitativ metod undersöka hur unga vuxnas 
socioekonomiska status, så som utbildning och uppväxt, påverkar individens val och inställning 
när det kommer till nyhetskonsumtion. Ur ett kortsiktigt perspektiv kan denna studie bidra till 
ökad uppmärksamhet kring den problematik som berörs. Ur ett långsiktigt perspektiv kan 
denna studie bidra till något mycket viktigare - nämligen en djupare förståelse för de 
socioekonomiska skillnaderna hos människor ur ett politiskt, ekonomisk och socialt perspektiv 
i Sverige 2016. Denna problematik kommer undersökas med följande frågeställningar: 
 

-Hur har uppväxt och utbildningsnivå under uppväxten påverkat unga vuxnas förhållningssätt 
till nyheter? 
 
- Hur kan skillnaderna mellan unga vuxnas förhållningssätt till nyheter förklaras med hjälp av 
klassteori? 
 
Vi vill med vår empiriska undersökning även fylla de hål och brister som vi identifierat i 
tidigare forskningsmaterial, nämligen att väga in de digitala medierna för att kategorisera 
individerna som “nyhetssökare” och “nyhetsundvikare”. 
 
 

2. Tidigare forskning 
Det har sedan tidigare gjorts ett flertal kvantitativa studier på området som rör 
socioekonomiska skillnader mellan de som söker respektive undviker nyheter. Flertalet av 
dessa studier är författade av Jesper Strömbäck som även var den forskare som myntade 
uttrycken “nyhetssökare” och “nyhetsundvikare”. Strömbäck, Monika Djerf-Pierre och Adam 
Shehata författade därmed en artikel där de beskriver det förändrade medielandskapet. I 
artikeln berättar författarna hur mediekonsumtionen har påverkats av medielandskapet samt det 
samband som finns mellan politiskt intresse och nyhetskonsumtion. Med nya former av 
medium försvinner eller åtminstone försummas flera äldre former av media (t.ex. tidningar, 
radio osv.). Detta innebär att människor tvingas att vara mer selektiva i vilket medieinnehåll de 
väljer (Strömbäck, Djerf-Pierre & Shehata 2012). I Massmedier - Press, radio & TV i den 
digitala tidsåldern författad av Stig Hadenius, Lennart Weibull och Ingela Wadbring, skrivs det 
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om hur yngre lågutbildade slutar läsa den traditionella morgonpressen. I boken skriver 
forskarna om hur det ökade utbudet av medier har spelat mindre roll för publiken men att 
individualiserad användning och mobilitet kommer att spela större roll för de kommande 
generationerna (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011:410-412). Detta är en bekräftelse på att 
selektiviteten kommer vara viktig i valet av medieinnehåll, precis som Strömbäck, Djerf-Pierre 
och Shehata nämner i sin artikel.  
 
Det finns även en del forskning som påvisat hur socioekonomiska skillnader har betydelse för 
hur individer brukar sociala medier och hur mobila medier sammankopplas med politiskt 
engagemang på olika sätt (Lee, Kwak, Campbell & Ling, 2014: 85-92) (Martin, Jason 2015: 
230-249). Trots att selektiviteten av individers val av medieinnehåll i allra högsta grad är 
betydelsefull för hur de ser på samhället så är det oundvikligt för individer att influeras av de 
stora sociala nätverkssidorna så som Facebook Twitter och MySpace (Gil de Zuniga, Jung & 
Valenzuela 2012:319-332). Åtminstone inte enligt ett kapitel ur Journal of Computer-Mediated 
Communication, författad av Homero Gil de Zuniga, Nakwon Jung och Sebastián Valenzuela 
där de talar om hur Facebook är en av de mest besökta hemsidorna i världen efter Google. 
Författarna menar att dessa sociala nätverkssidor har resulterat i att bland annat Barack Obama 
har skapat en egen hemsida där studenter kunde använda sin MySpace-profil för att logga in 
och kunna organisera marscher inför genomförandet av bland annat en immigrationsreform. 
Andra politiker har även de anpassat sig till olika sociala nätverkssidor för att locka följare. 
Syftet med artikeln är att undersöka om sociala nätverkssidor kan främja önskade demokratiska 
attityder och beteenden när individer använder dessa sidor för att uppdatera sig kring vad som 
händer i deras omgivning. Just denna undersökning bidrog inte till några resultat gällande 
samband mellan möjliga effekter av sociala nätverkssidor och nyheter och politik, dock bidrog 
artikeln till vidare forskning om den politiska kommunikationen. Det konkreta resultatet som 
kunde utläsas var dock det faktum att sociala medier bidrar till en spridning av nyheter och 
politik, vilket i  sin tur kan bidra till en bättre demokrati för ett samhälle, eller åtminstone en 
mer deltagande sådan. 
 
Den typ av tidigare forskning som presenterats i stycket ovan är indirekt intressant för denna 
studie eftersom det berör relevansen i informationsmaterial som rör t.ex. stora händelser såsom 
politiska val. Detta då forskning visat att medborgarna i olika utsträckning blir delaktiga ur ett 
demokratiskt perspektiv beroende på vilken samhällsgrupp de tillhör. Forskning har t.ex. visat 
att det i flertalet utvecklingsländer är den mobila enheten som har spelat roll för att människor 
ska kunna ta del av nyheter. Det har bland annat genomförts en enkätundersökning i Kina som 
analyserat huruvida en individs preferenser påverkat hur människor brukat sin mobila enhet för 
nyhetsinformation. Enkäten visade att de som hade ett stort behov av nyheter i vardagslivet 
också var de som spenderade mest tid bland nyhetsforum via sin mobila enhet (Shim, Hongjin, 
You, Kyung, Han, Lee, Kyu, Jeong & Go, Eun, 2015). Digitalisering samt mobilisering av 
nyheter och media kan därmed resultera i att det finns större utrymme för vinklingar av den typ 
av medieinnehåll som sänds ut, vinklingar som inte nödvändigtvis stämmer överens med hela 
samhällsbilden. Denna typ av konstruerat medieinnehåll kan i sin tur kopplas till sociala 
konstruktioner som kan bidra till förstärkta klyftor i samhället som ökar de socioekonomiska 
skillnaderna mellan de som aktivt söker och de som undviker nyheter. Forskning har därmed 
visat att journalistiken i många fall, på grund av konstruerat medieinnehållet, har bidragit till 
ökad diskriminering i samhället. (Strömbäck, Jesper och Karlsson, Michael 2015:335-336) 
 
Jesper Strömbäck bidrog till viss del också i debatten kring effekterna av digital media för 
politiskt deltagande. Detta gjorde Strömbäck i en artikel tillsammans med Lars W. Nord, Adam 
Shehata och Daniela V. Dimitrova The Effects of Digital Media on Political Knowledge and 
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Participation in Election Campaigns: Evidence. Artikeln handlar om en studie som gjordes 
under riksdagsvalet år 2010 där Strömbäck gjorde en undersökning som syftade till att se vilka 
kunskapseffekter olika typer av mediekonsumtion hade. Det som undersöktes var partiers 
hemsidor, sociala medier och bloggar samt traditionella medier på Internet. Det visade sig 
därmed att det fanns flera positiva kunskapseffekter, effekter som var särskilt tydliga för de 
traditionella medierna på Internet. (V. Dimitrova, Shehata, Strömbäck, W. Nord, 2011). 
 
Vidare har Adam Shehata och Ingela Wadbring (2012) gjort en studie som heter Allt fler står 
utanför nyhetsvärlden som syftar till att belysa de som inte tar del av nyheter. De kommer fram 
till att andelen ”nyhetsundvikare” har ökat långsamt och de menar även att detta bidrar till 
kunskaps- och deltagandeklyftor i samhället, vilket även Jesper Strömbäck tidigare i denna text 
bekräftat (Shehata & Wadbring, 2012:373-383). Susanne Johansson skriver däremot i  sin 
artikel Politiskt engagemang och deltagande: För en, för alla?  om  generationstillhörighetens 
betydelse när det kommer till att undersöka vilka åldrar som har störst benägenhet att delta 
mycket respektive lite i politiken. Hon undersöker även geografisk tillhörighet, med fokus på 
Skåne på nationell nivå. Hon kommer fram till att högutbildade har en mer positiv syn på 
politiken men att olika individer engagerar sig på olika sätt. Hon menar därmed att de olika 
formerna av engagemang inte bör begränsas eftersom det bidrar till att vissa grupper tappar sitt 
engagemang helt. Detta eftersom olika grupper i samhället baserat på kön och ålder engagerar 
sig i politiken på skilda sätt (Johansson 2010:55-71). 
 
Douglas  Ahlers har  i en artikel som handlar om  nyhetskonsumtion och de nya elektroniska 
medieplattformarna. Ahlers diskuterar huruvida tidningar som New York Tims kommer finnas 
kvar om tio år eller om de kommer försvinna med digitaliseringen. Ahlers skriver i artikeln att 
två tredjedelar av den vuxna amerikanska befolkningen fortfarande läser tidningen i 
pappersform och att han inte tror att det kommer förändras. Att det kommer ske en förändring 
från vad han kallar “offline media” till “online media” är inte heller troligt menar Ahlers, detta 
eftersom att hans studie visar på att annonsörer fortfarande tjänar på att hålla sig till de 
traditionella medierna. Ahlers menar dock att alla människor har olika behov och att det i USA 
enbart är en liten del av befolkningen som ersätter traditionell media med online media men att 
de flesta använder digital media som ett komplement (Ahlers 2006:29-48 
 
 
James Curran, Shanto Iyengar, Anker Brink Lund and Inka Solovaara- Moring (2009:5-22) 
författade en större studie där forskarna har undersökt sambanden mellan mediasystemen, 
allmän kännedom och demokrati i fyra olika länder. Dessa länder har olika mediasystem och är 
följande: Danmark och Finland som använder sig av public service, USA som använder sig av 
marknadsmodellen och Storbritannien som tillämpar en blandning av de båda. Studien visar på 
hur public service är en modell som fungerar bättre när det kommer till internationella nyheter 
och offentliga angelägenheter vilket därmed bidrar till att befolkningen i ett land får mer 
kunskap inom detta än de människor som ser på nyheter i ett land med marknadsmodellen. 
Studien har även visat att public service har bidragit till en högre konsumtion av nyheter via 
TV:n. Public service tenderar även att minska kunskapsklyftorna mellan människor med olika 
socioekonomisk status och bidrar till mer jämlikhet medborgarna emellan. Forskarna menar 
dock att marknadsmodellen är positiv i den bemärkelsen att den bidrar till att engagera en s.k. 
“oavsiktlig publik” - närmare bestämt de människor som sitter och kollar på nyheterna i 
förhoppningen om att inte missa sitt favoritprogram som börjar efter. Det kanske absolut 
viktigaste resultatet av denna studie är dock hur lite det marknadsdriva TV-systemet bidrar till 
uppmärksamhet kring världen utanför t.ex. USA. Detta bidrar till väldigt låg kunskap om 
omvärlden och om den offentliga sektorn i landet och denna trend kan bidra till att andra länder 
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som följer marknadsmodellen inte exponeras för seriös journalistik, vilket i sin tur kan reducera 
allmänkunskapen i landet. Avslutningsvis menar forskarna att de socioeknomiska nivåerna 
självfallet skiljer sig från land till land, därför är resultatet av studien varierande beroende på 
utgångsläget. Forskarna menar dock att avskaffande av t.ex. public service på ett eller annat sätt 
bidrar till lägre nivåer av allmän samhällskunskap i ett land. 
 

2.1 Tidigare forskning - Sammanfattning 
Som det kan utläsas från den tidigare forskningen ovan har det tidigare forskats kring 
kunskapsklyftor och mediekonsumtion, selektivitet gällande det utbredda medielandskapet 
samt digitaliseringen. På en internationell nivå finns det forskning kring gamla och nya former 
av media och hur fördelningen av nyhetskonsumtionen ser ut i USA. Det finns även studier 
som syftar till vilken modell som är lämpligast för att ett samhälle ska fungera på ett så 
gynnsamt sätt som möjligt för individen rent politiskt genom marknadsmodellen, public service 
eller en blandning av de båda. De olika forskningsområdena har bidragit till en bild av hur 
mediekonsumtionen ser ut i olika länder samt vilka konsekvenser detta kan ge på individ- 
respektive samhällsnivå. 
 

3. Teoretiskt underlag 
Som en anknytning till problemformuleringen ovan kommer vi i detta avsnitt presentera de 
teoretiska utgångspunkter vi har använt oss av för att författa denna uppsats. Vi har i viss mån 
valt att utgå från Uses and Gratifications som är en väl testad och använd teori inom 
mediaforskning men kommer börja med en kortfattad beskrivning av massmedieteori i 
allmänhet. Senare i detta avsnitt kommer vi behandla klassteori, främst utifrån den svenska 
utbildnings- och kultursociologen Donald Broadys studier som baseras på den franska 
sociologen Pierre Bourdieus texter. 
Uses and Gratifications ämnar studera individers tendenser till att ta del av medier och 
information för att fylla specifika och personliga behov. Teorin är positivistisk i sin 
utgångspunkt och har sina rötter i den sociopsykologiska traditionen för kommunikation och 
fokuserar på kommunikation ur ett massmedieperspektiv. Den tidigare forskningen, presenterat 
i avsnitt 2, har haft stor fokus på människors behov, eller icke behov att uppsöka medier. Av 
den anledningen är detta en relevant teori även för vår uppsats. Det finns dock ett problem med 
denna teori, nämligen att den primärt är användbar i kvantitativa studier. Vi kommer, som 
tidigare nämnt, genomföra denna uppsats med hjälp av kvalitativ metod och det är därför av 
vikt att att upprätthålla det metodologiska tankesättet. Därför kommer vi även väga in Nick 
Couldrys syn på individers mediebehov för att på ett enkelt sätt förhålla oss till och diskutera 
den valda teorin och varför den är relevant för vår studie. 
 

3.1Allmänt om medieteori ur ett massmedieperspektiv 
Dennis McQuail (2010:98-99) skriver att fram till tidigt 60-tal ansåg forskare inom media att 
kommunikation i ett samhälle fyllde tre huvudfunktioner; att övervaka omgivningen, att se 
korrelationen mellan delarna i ett samhälle i förhållande till sin omgivning samt att överföra ett 
kulturarv till allmänheten. 1960 lades det till en fjärde aspekt för massmediernas funktion, 
nämligen att underhålla individen och då räknas inte enbart överföringen av kulturarvet in, utan 
även det faktum att individer söker sig till media och information för att fylla specifika behov, 
såsom avslappning, att roa sig samt att fly verkligheten för en stund. McQuail menar att den 
sistnämnda aspekten hjälper individer att hantera vardagsproblem samtidigt som samhällen 
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undviker kollaps. En femte aspekt har på senare tid även räknats in i de funktioner som media 
fyller och det är mobilisering. För att underlätta förståelsen av innebörden av dessa fem 
aspekter har McQuail listat de grundläggande idéerna för varje aspekt som presenteras nedan: 
 

Information 
• Tillhandahåller information om händelser och förhållanden i samhället och omvärlden. 
• Pekar ut maktrelationer. 
• Underlättar för innovation, anpassning och utveckling. 

 
Korrelation 

• Förklarar, tolkar och diskuterar innebörden av händelser och information. 
• Ger stöd till auktoriteter och normer i ett samhälle. 
• Socialiserar. 
• Samordnar olika aktiviteter i samhällen. 
• Uppbyggnad av samförstånd. 

 
Kontinuitet 
-Uppmärksammar den dominerande kulturen samt erkänner subkulturer och nya 
kulturella utvecklingar. 
 

• Uppbyggnad och underhållning av gemensamma värderingar. 
 
Underhållning 

• Tillhandahåller nöjen, avledning från verkligheten samt medel för avkoppling. 
• Minskar sociala spänningar. 

 
Mobilisering 

• Skapar kampanjer för samhälleliga mål inom området för politik, krig, ekonomisk 
utveckling, arbete och i vissa avseenden även religion. Dessa grundläggande idéer är vad som 
utgör massmedias funktion och det går inte att rangordna dessa utifrån vilka som är viktigast 
eller vilka som är mest förekommande, eftersom att de oftast överlappar varandra och studeras i 
samband med varandra. 
 

3.2 Uses and Gratifications 
Vidare skriver McQuail (2010:423) att Uses and gratifications är ett tillvägagångssätt som 
ämnar studera individers eller en publiks användning av media. Teorin fokuserar framförallt på 
den fjärde aspekten i massmediers funktion för individer, allmänheten och samhället, nämligen 
“underhållning”. Denna del behandlar som tidigare nämnt människors behov av att söka sig till 
medier och information för att uppfylla personliga behov såsom att koppla av, underhålla sig 
själv eller någon form av verklighetsflykt. Den centrala frågan inom denna teorin är: varför 
söker sig människor till medier och information och vad använder de medierna till? 
 
De tidigaste undersökningarna som fokuserade på mediernas underhållningsfunktion för 
individer, gjordes på 40-talet bland hemmafruar och fattade forskares intresse på grund av den 
ökade publiken inom radiosåpoperor. Undersökningarna genomfördes även med fokus på 
individers nyttjande av dagstidningar. Dessa studier och undersökningar visade på något 
forskarna tidigare inte trott; att såpoperorna inte enbart var meningslöst dravel för att fylla ut 
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tiden, utan var väldigt betydelsefulla för hemmafruarna. Såpoperorna var nämligen en källa för 
att finna stöd och råd och fungerade som en sorts förebild för hur man skulle bete sig. 
Radiosåpoperorna fungerade även som en sorts social säkerhet eftersom hemmafruarna hade ett 
gemensamt samtalsämne som flitigt kunde diskuteras vid sociala sammanhang. (McQuail, 
2010:423) Det var dessa tidiga undersökningar som startade idén om Uses and gratification 
som ett teoretiskt underlag för fortsatta studier och det var inte förrän nu man på riktigt insåg 
att publiken faktiskt var aktiv i sina medieval. Dessa studier ledde även fram till att forskare 
började titta mer och mer på individernas behov av att uppsöka politisk information och nyheter 
som berör omvärlden. 
 

Fortsättningsvis menar McQuail (2010:424) att 20 år senare (efter att de första 
undersökningarna gjordes på 40-talet) listades grundläggande antaganden för Uses and 
gratifications som teoretiskt angreppssätt och dessa antaganden var följande: 
 

• Medie- och innehållsval är generellt sett rationellt och riktas mot vissa speciella mål och 
tillfredställningar. 
 
 

• Publiken är medveten om de medierelaterade behoven som uppstår i privata och sociala 
sammanhang och kan även uttrycka detta i form av motivation. 
 

• Kulturella och estetiska funktioner i innehållet spelar generellt mindre roll när det kommer till 
att locka publik jämfört med att tillfredsställa de personliga och sociala behov som publiken 
har. 
 

• Alla, eller de flesta av de relevanta faktorer när det kommer till publikbildning är i princip 
mätbara. 
 
Dessa grundläggande antaganden har fungerat som en grund för att studera individers och 
publikers motivation till att uppsöka medier och information. McQuail är en av de forskare som 
undersökt detta och med hjälp av sina kollegor kommit fram till att följande aspekter är 
viktigast för publiken när de studerade en rad olika radio- och TV-program i Storbritannien; 
avledning i form av flykt från verkligheten och vardagsproblem, personliga relationer för att 
bygga upp ett kamratskap samt att kunna fungera i sociala sammanhang, personlig identifiering 
för att bygga upp en verklighetsbild samt för att utforska sig själv som individ när det kommer 
till exempelvis politisk tillhörighet och värderingar, samt övervakning av medierna i form av att 
uppsöka information och nyheter. 
 

3.2.1 Kritik mot Uses and gratification 
Uses and gratifications är en, som kan utläsas av texten ovan, väl använd teori inom studier 
som berör massmedier och individers behov att söka information. Trots detta är det en teori 
som ofta får utstå en del kritik. Från det denna började brukas har kritiker kallat den för 
behavioristisk och funktionalistisk och menat att den snarare fungerar som ett tillvägagångssätt 
för att analysera, alternativt som en strategi för att samla in empirisk data. Med andra ord finns 
det de medievetare som anser att Uses and gratifications inte uppfyller normerna för vad som 
kännetecknar en vetenskaplig teori. Dessutom har det visat sig att teorin inte alltid varit så 
framgångsrik när det kommer till förutsägelser och förklaringar av publikens och individens val 
och användning av massmedier. McQuail (2010:425) skriver att anledningen till varför varit 
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lyckat att förutse individers medieval med hjälp av teorin kan bero på att det är svårt att mäta 
individers motivation samt att medieanvändning ofta är väldigt omständligt och att det inte 
alltid finns ett tydligt motiv till varför man söker sig till massmedier. Detta innebär inte 
nödvändigtvis att Uses and gratification inte fungerar som teoretiskt underlag, utan snarare att 
massmedier och medieanvändning är ett mycket komplext och föränderligt område att studera. 
 
Vidare menar McQuail att teorin fungerar bäst när den studeras genom ett specifikt innehåll 
med ett starkt motiv. För att exemplifiera: om en individ känner sig sexuellt upphetsad så är det 
ett tydligt motiv att söka sig till ett erotiskt innehåll, eller om en annan individ ska hålla ett tal 
om den politiska agendan, motiverar detta individen att uppsöka nyheter med politiskt innehåll. 
Det är alltså i dessa sammanhang som Uses and gratifications fungerar bäst som teoretiskt 
underlag och det är på detta sätt som vi kommer att tillämpa teorin i vår studie. 

 

3.2.2 Medieteori och mediebehov (Socially oriented media theory) 
I sitt inledande kapitel skriver Nick Couldry (2012:3-20) att kommunikation är något som 
förändrats väldigt snabbt och mycket under en kort tidsperiod. På 1800-talet tog det nästan två 
veckor för en amerikan att korsa Atlanten om han ville informera om något i Europa. 
Människor var helt enkelt uppdelade i små samhällen och hade inte särskilt stor kontakt med 
omvärlden. Idag, menar Couldry, att dessa samhällen till stor del har suddats ut tack vare radio, 
TV och framförallt internets framväxt. Dock finns samhällen kvar i form av att vi känner en 
viss social tillhörighet och det är snarare landsgränserna som suddats ut då vi idag enkelt kan 
prata och skriva med varandra via telefon och internet. Detta innebär att man bör studera 
mediernas och massmedias sociala konsekvenser i relation till både samhällen och omvärlden. 
 
Vidare skriver Couldry att det inte finns en sann, renodlad teori för media eftersom att media är 
ett sätt att kommunicera information och mening på ett historiskt plan och som alltid är 
föränderligt. Detta knyter an till den kritik som Uses and gratification har fått angående att det 
inte är en “riktig” teori utan mer ett tillvägagångssätt för att samla in data eller analysera 
information. Det är just detta som Couldry menar att en medieteori ska ha som funktion. 
Eftersom att media är så pass föränderligt är det därför mycket svårt att komma fram till ett 
enda sant förhållningssätt vilket innebär att man måste anpassa sitt val av teoretiskt underlag 
utifrån vad man faktiskt vill mäta i sin studie. 
 
Couldry har valt att kalla sin teori för socially oriented media theory och grundas i sociologi 
och samhällsteori. Teorin behandlar hur media används i, och hjälper till att skapa, det sociala 
livet samt de sociala konsekvenser som mediernas betydelse har i samhället. Anledningen till 
varför teorin grundas i sociologi och samhällsteori är på grund av att det nya medieklimatet (att 
vi kan sprida och ta till oss information vart vi än befinner oss i världen) har blivit en 
självklarhet för individer och vår infrastruktur. Detta innebär även att det blir svårt och 
invecklat att förstå sig på vilka konsekvenser medier har för individen, samhället och 
omvärlden och det är detta som Couldry vill underlätta med hjälp av sin teori. 
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3.2.3 Mediekultur i förhållande till mänskliga behov 
I kapitel 7 skriver Couldry (2012:156-167) att individers varierande mediekonsumtion går att 
förklara med hjälp av grundläggande, mänskliga behov. Det är dock svårt att göra en definitiv 
lista som täcker alla mänskliga behov, särskilt eftersom att medier täcker in flera olika 
områden, som det fysiska, det kulturella och det sociala. Med detta sagt har Couldry trots allt 
gjort en lista med de behov som han anser vara viktigast när det handlar om individers 
mediekonsumtion; ekonomiskt behov, kulturella behov, politiskt behov, erkännandebehov, 
sociala behov samt fritidsbehov. I denna del kommer vi att beskriva dessa behov för att sedan 
koppla ihop de teoretiska utgångspunkterna med empirin under avsnitt 5. 
 

Ekonomiska behov 
Ekonomiska faktorer spelar stor roll när det kommer till mediekonsumtion. I de allra fattigaste 
delarna av världen där man kämpar varje dag för mat och överlevnad är medier, nyheter och 
mediekonsumtion av väldigt låg prioritet. För människorna i dessa delar av världen finns det 
helt enkelt inte tid och ork, eller till och med möjlighet att ta del av medier. Detta är överförbart 
till vårt västerländska samhälle där det finns klasskillnader och individer med olika 
socioekonomiska bakgrunder. En individ som är från en lägre klass med låg utbildning och 
med en låg inkomst måste kanske jobba hårdare och mer för att få vardagen att gå runt. Att titta 
på nyheter eller att läsa en tidning undermineras av att man har mycket arbete och istället riktas 
fokus på det som är mest väsentligt för att kunna upprätthålla en drägligt levnadsstandard. 
Individer med hög utbildning och med högre lön kan avvara tid och prioritera nyhetsmedier på 
ett annat sätt. 
 
Trots detta kan det finnas ett mediebehov hos de fattigare individerna. Ett exempel på detta är 
ekonomiska migranter som exempelvis romer. Trots att de lämnar sina hem för att tigga i andra 
länder, är det viktigt för dem att kunna ha kontakt med sina familjer via internet, telefon och 
sociala medier. Hade de varit hemma hade detta behovet inte varit lika stort. 
 
Kulturella behov 
Människor har alltid varit måna om att upprätthålla och vårda sitt kulturarv, inte minst idag i 
vår globaliserade värld. Detta är något man tydligt kan se när man studerar migranter som 
immigrerat in i en ny kultur. Ett exempel på detta är den pågående flyktingvåg från Syrien till 
Sverige och andra västerländska samhällen. Trots att dessa migranter ofta har andra syrier att 
socialisera sig med är detta inte tillräckligt för att upprätthålla sina kulturella behov. Behovet 
kan enbart tillfredsställas om individerna får ta del av nya händelser från sitt hemland som de 
sedan kan diskutera med andra syrier, men även med andra svenskar. Ett observerbart exempel 
på detta är om man besöker ett område i Sverige där många muslimer är bosatta är det inte allt 
för sällan som man kan se parabolantenner som används för att få tillgång till muslimska 
kanaler. Många individer tycker dock att det är minst lika viktigt att ta del av nyheterna i den 
nya kulturen, så att man både kan vara en del av det nya samhället samtidigt som man känner 
tillhörighet till sitt ursprungsland. 
 

Politiska behov 
Det finns framförallt tre olika, behovsskapande faktorer gällande politiska behov som har 
relevans för mediekonsumtion. Den första fungerar på det sätt att ett politiskt styrande organ 
fattar ett beslut som påverkar medielandskapet och premisserna de verkar under. Ett exempel 
på detta är när TV4 började marksändas i Sverige vilket öppnade upp en marknad för privata 
aktörer och ökade TV-utbudet samtidigt som kommersiell TV inskaffades. Ett annat, mindre 
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konkret exempel är om en regim förbjuder alla andra aktörer att sända i medier, och enbart 
sänder propaganda till folket. En sådan förändring kan få individer att bilda motståndsrörelser 
som till exempel sänder radio illegalt. 
 
Den andra faktorn handlar om behov som skapas på grund av den politiska verklighet som 
individer lever i och deras reaktion på denna verklighet. Ett exempel på detta kan vara att en 
regim förbjuder sång och dans, vilket kan leda till ett behov hos individerna att se detta på TV, 
istället för att uppleva det själva. Ett annat exempel är länder där man inte får lov att rösta i 
valen, vilket kan leda till att individer känner ett behov av att konsumera reality-serier, eller 
tävlingsprogram, där man kan ringa in och rösta på sin favorit. 
 
 
 
Den tredje och sista faktorn handlar om medieutbud. Om det finns väldigt få, eller enbart ett 
medieföretag med en specifik politisk inriktning, skapas ett behov hos vissa individer i 
samhället att kunna läsa eller ta del av nyheter som är färgade av andra politiska inriktningar. 
Ett tydligt exempel på detta är missnöjet som uppstått hos den yttre högern i Sverige som anser 
att de traditionella medierna är alltför vänsterinriktade. Missnöjet skapar ett behov hos 
högersympatisörer och alternativa medier som till exempel Avpixlat skapas. Man kan säga att 
behovet av att kunna ta del av alternativa nyheter och det faktum att alternativa medier skapas 
föder varandra. 
 
Erkännandebehov 
Erkännandebehov går i korta drag ut på att individer som identifierar sig själva som en viss typ 
av individ (det kan vara allt från kvinna, muslim, same eller sportfantast) inte känner sig 
representerad i medieutbudet. Detta kan leda till att den specifika gruppen av människor 
antingen tar avstånd från medierna, eller att de ser till att en förändring sker för att tillfredsställa 
sina behov. 
 
Sociala behov 
Sociala behov innefattar, som namnet avslöjar, människors vilja och lust att vara en del av det 
sociala samhället. För att kunna vara en del av det sociala krävs det idag väldigt mycket från 
individen. Dels behöver man kunna behärska den digitala och ständigt förändrande tekniken 
som har blivit en del av vår vardag. Det är även viktigt att man försöker hålla sig uppdaterad 
om vad som händer i omvärlden eftersom att man då har möjlighet att socialisera sig med hjälp 
av gemensamma kunskaper och intressen. Internet, TV och telefoni för oss alla närmre vilket 
innebär att de som står utan kunskaper eller tillgångar för att kunna använda den nya tekniken, 
riskerar att bli socialt utstötta. 
 
Fritidsbehov 
Denna punkt handlar om individers behov av att fly verkligheten, om att koppla av och att 
underhålla sig själv. Under rubriken “Ekonomiska behov” beskrevs hur underminerat 
mediekonsumtion var för de fattigaste i olika samhällen, vilket även stämmer in här. Att kunna 
koppla av, bilda sig och underhålla sig själv med hjälp av nyheter och medier är en lyx och ett 
behov som enbart finns hos de individer som har valmöjligheten. 
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3.3 Klassteori 
I denna del kommer vi att behandla klassteori och idéer som berör socioekonomiska faktorer. 
Vi kommer framförallt att utgå från Donald Broadys diskussioner kring Pierre med stöd från 
med stöd från idéer om klassteori. Eftersom att vi i vår empiriska undersökning vill få reda på 
om klasskillnader, eller socioekonomiska skillnader, påverkar individers behov och intresse för 
att konsumera nyheter och ta del av samhällsfrågor är denna del av teoriavsnittet mycket viktig. 
 
 

3.3.1 Utbildningssociologi 
Utbildning är en viktig faktor att studera om man vill undersöka hur klasskillnader påverkar 
individers handlingar och intressen. Donald Broady (1998:3-5) skriver i en artikel att 
utbildningssociologi (en samhällsvetenskaplig inriktning för att studera utbildning) idag 
används som en metod för att undersöka sociala och samhälleliga korrelationer och hur de 
förhåller sig till varandra. Émile Durkheim, en tidig och inflytelserik sociolog, menade att 
skolans huvudsakliga och viktigaste uppgift är att fostra studenterna samt att förmedla de 
kulturella konventioner och föreställningar som är nödvändiga för samhällets utveckling och 
välbefinnande. Detta innebär att om ett samhälle (med samhälle menas allt från mindre grupper 
till stora nationer) ska kunna fungera så bra som möjligt och minimera risken för kollaps, måste 
individerna i samhället till viss del dela samma uppfattningar om hur världen fungerar och är 
konstruerad. Med detta menas att individerna måste vara på samma plan när det kommer till 
uppfattningar om hur världen är indelad i gott/ont, heligt/världsligt etc. Inom 
utbildningssociologin pågår det än idag en debatt kring hur man ska studera individers 
handlingar. Den ena sidan förespråkar metodologisk individualism som innebär att individers 
handlingar bör förklaras utifrån individerna själva. Den metodologiska individualismen utgår 
från att individerna är medvetna om sina handlingar och att de är förmögna att ta rationella, 
individuella beslut. Den andra sidan förespråkar en mer kollektivistisk vinkel där individerna 
inte gör medvetna val, utan att det snarare är så att kollektivet och makthavarna påverkar 
individernas handlingar. 
 
Vidare förklarar Broady att Bourdieu var en av dem som förklarade individers handlingar 
genom kollektiva föreställningar och han menar att individers syn på utbildning präglas av 
deras förhållningssätt till den kultur de lever i. Ett exempel på detta är att individer på 
landsbygden ofta lägger mer vikt vid hårt arbete än vid akademisk utbildning, vilket kan 
förklara individers handlingar, så som varför dessa människor i större utsträckning väljer bort 
att konsumera nyheter och texter som ämnar att utbilda befolkningen. 
 

 

3.3.2 Symboliskt kapital 
Symboliskt kapital är en annan aspekt som Bourdieu studerat och frekvent omnämner i sina 
texter. Med symboliskt kapital menas främst att en individ eller ett tingest besitter egenskaper 
som av samhället är särskilt högt värderat, samt att de inger respekt. Detta innebär med andra 
ord att de individer som besitter kunskaper, eller ärvt en titel, som av samhällets skapade 
trosföreställningar anses vara av högre rang, besitter värdefulla tillgångar och förmåner. Ibland 
räknas även ekonomiska tillgångar in, men det viktiga är de kulturella och symboliska 
tillgångarna. Ett stort ekonomiskt kapital kan dock av samhällen anses vara synonymt med 
symboliskt kapital då det finns uppfattningar om att med pengar följer ett kulturellt intresse. 
Det räcker alltså inte med att en individ besitter kunskaper inom ett visst område, utan 
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majoriteten i ett samhälle måste dela uppfattningen om att denna specifika kunskap är av högt 
värde. Ett exempel som Broady tar upp är att lärare tenderar att premiera de elever som besitter 
de kunskaper som lärarna själva en gång i tiden fick lära sig vara av högt värde, som t.ex. ett 
gott ordförråd, eller att man kan uttrycka sig väl i text (Broady, 1998:6). 
 
 

3.3.3 Hur utbildning och symboliskt (kulturellt) kapital påverkar individers 
handlingar 

Individer av högre klass, de som har en hög utbildning och ett gediget symboliskt och kulturellt 
kapital, brukar i folkmun ofta kallas för ”bildade” eller ”kultiverade”. I definitionen av att vara 
bildad och kultiverad ingår det att individen är välinformerad samt medveten om fördelarna 
detta medför. Med fördelar, i detta avseende, menas att den kultiverade individen är särskilt 
gynnad då informationen denne besitter innebär förmågan att se de möjligheter som vidare 
utbildning, yrkeslivet samt sociala sammanhang för med sig. Om en individs föräldrar själva är 
bildade och kultiverade, samt har upplevt de positiva effekterna som detta medför, blir det 
lättare för individen själv att komma till insikt eftersom att föräldrarna kan erbjuda vägledning. 
Detta är ett tydligt exempel på hur klass och kulturellt kapital kan gå i arv. Trots att kulturellt 
kapital går att ärva understryker Broady, med hänvisning till Bourdieus studier, att kulturellt 
kapital inte är en beständig och oföränderlig resurs, utan något som måste vårdas och ständigt 
uppdateras. Detta gäller även för utbildning och konsumtion av information. Det är inte heller 
så att det kulturella kapitalet per automatik ärvs vidare till nästa generation eftersom aspekter 
som fallenhet, begåvning och möjlighet till att agera och resonera kan sätta gränser för att en 
individ ska tillgodogöra sig av det kulturella kapitalet (Broady, 1998:8-11). 
 
Dessa faktorer, som att bildade och kultiverade individer besitter en större mängd information, 
att de är medvetna om fördelarna som t.ex. utbildning kan innebära samt att de har 
förutsättningarna att upprätthålla och vårda sitt kulturella kapital, förklarar varför individer med 
olika socioekonomiska bakgrunder agerar och handlar på olika sätt. De kultiverade individerna, 
eller de av högre klass, ser ett värde i att konsumera information och fakta eftersom att de är 
medvetna om att detta gynnar dem i både arbetslivet såväl som i sociala sammanhang. Detta 
innebär att individer av högre klass i större utsträckning tenderar att göra ett aktivt val när det 
kommer till t.ex. nyhetskonsumtion eller läsning av akademiska texter. Individer som kommer 
från en lägre klass och har en låg utbildning samt en avsaknad av kulturellt kapital har inte 
samma möjlighet att göra dessa aktiva val, eftersom att de generellt sett inte har samma 
förutsättningar. Detta kan för individerna i de lägre klasserna innebära att man inte fattar 
intresse för nyhetsfrågor och vetenskapliga texter och på så sätt helt väljer bort att konsumera 
detta (Broady, 1998:11-14). 
 

.3.4 Habitus 
När man pratar om klassteori är det inte allt för sällan som man tar upp begreppet habitus. 
Begreppet habitus användes redan av Aristoteles, men infördes i modern tid av Marcel Mauss 
och fick ett djupt fäste inom sociologin när Pierre Bourdieu använde begreppet i sina texter för 
att förklara individers ageranden, beteenden etc (Broady, 1998:16-19). 
 
Habitus är ett begrepp som används inom sociologin för att beskriva och förklara hur individer 
uppfattar och reagerar på den sociala världen som existerar runt dem. Individer med liknande 
bakgrund, så som social klass, utbildning, religion, nationalitet, yrke etnicitet etc. brukar 
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generellt dela samma världsuppfattning eftersom att habitus är något som speglar individens 
leverne och verklighet. Habitus är med andra ord något som utvecklas hos individer tack vare 
kulturella faktorer och personliga erfarenheter och påverkar individens kropp, sinne och 
handlingar. 
 
Pierre Bourdieu menade att habitus både är förkroppsligat och att det påverkar individen på ett 
mer abstrakt plan. Med detta menade han att habitus både påverkar individens sätt att föra sig, 
hur man går, rör sig samt hur man pratar, men även att det påverkar undermedvetna vanor och 
känslor. Bourdieu menade att habitus är så djupt rotat hos individer att man borde låta individer 
hitta nya lösningar på nya problem baserat på deras magkänsla, istället för att överlägga och 
räkna ut den bästa läsningen. Detta eftersom att individers magkänsla baseras på habitus, d.v.s. 
individernas kulturella och personliga erfarenheter som enligt Bourdieu är kollektivt och socialt 
format. Bourdieu ser nämligen på vetenskap ur ett perspektiv där den alltid bör ses som 
konstruerad. Detta till skillnad från den syn där vetenskaplig kunskap ses som en återspegling 
av verkligheten. Av den anledningen krävs det att genom samhällsvetenskapliga metoder 
frambringa egenutformade förhållanden (Bourdieu et al, 1991:33-34, 69)( Bourdieu et al, 
1968:682). med mål att inte blanda ihop de utformade förhållandena med de verkliga eftersom 
verkliga förhållanden påverkas av sunt förnuft och andra parametrar som faller inom ramen för 
det ordinära allmänna förhållningssättet och tänkandet (Bourdieu et al, 1991: 52)  
 
De ovan nämnda attityder, beteenden, intuitioner och vanor spelar stor roll när det kommer till 
hur individen kommer klara sig i framtiden och även vilken livskvalitet individen kommer att 
få. Detta beror på att habitus, som sagt struktureras upp utav de livserfarenheter individen 
besitter, men även det faktum att habitus strukturerar upp individens framtida vägval. För att 
exemplifiera: föreställ dig en pojke som växer upp i en förort i Sverige. Hans föräldrar är 
lågutbildade och kom till Sverige som flyktingar från ett krigshärjat land. Alla hans vänner 
kommer från liknande bakgrunder och bor i samma förort. Alla dessa faktorer formar pojkens 
habitus, han kan ärva sina föräldrars åsikter och värderingar (som är präglade av ett  krigshärjat 
hemland och en flykt till ett annat land). Hans vänner som kommer från liknande bakgrunder 
delar samma värderingar och åsikter vilket stärker och befäster de värderingar han redan har. 
Att föräldrarna kommer från ett annat land och är lågutbildade kan spela stor roll när det 
kommer till hur pojken talar och uttrycker sig bland andra människor (viktigt att komma ihåg är 
dock att pojken mycket väl kan göra revolt och utbilda sig eller beblanda sig med helt andra 
människor, d.v.s. att pojken fortfarande kan göra ett medvetet val. Oavsett så spelar upplevelser 
och verklighetsuppfattning stor roll när det kommer till habitus). Med  andra ord har pojkens 
habitus strukturerats av många olika faktorer som påverkar hur han går, pratar, tänker, känner 
och agerar. Pojkens habitus strukturerar sedan upp hans framtida val eftersom att andra 
människor kommer uppfatta honom på ett visst sätt beroende på hur han pratar eller beter sig 
och eftersom att habitus styr hur han agerar är bakgrunden viktig när det kommer till framtida 
vägval. Bourdieu menar nämligen att reproduktionen av samhällsstrukturer resulterar i habitus 
hos individen (Broady, 1998:16-19) (Bourdieu et al, 1992:167-168).  
 
 

3.4.1 Kritik 
Habitus är ett begrepp som används av många forskare inom sociologin och är med andra ord 
ett accepterat begrepp inom vetenskapen. Bordieu och andra klassteoretiker har dock fått 
mycket kritik eftersom att de får individer att verka autonoma och oförmögna att vara 
självkritiska och göra egna, medvetna val. Bordieu menar dock att individer alltid kan göra 
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egna val, men att de alltid präglas av habitus vilket aldrig går att komma ifrån, även om man är 
medveten om sitt habitus 
 

3.5 Diskussion kring det teoretiska underlaget 
Då Uses and gratifications är en teori som används för att studera individers behov av att ta del 
av medier och information anser vi att den är användbar i vår studie. Teorin fokuserar på varför 
individer söker sig till en viss typ av medier och förklarar det genom att människor har olika 
behov som måste uppfyllas, framförallt behovet av underhållning. Med underhållning inräknas 
allt från människans behov av att fly vardagen till att det fungerar som avkoppling. Dessa 
aspekter anser vi vara till hjälp när vi ska analysera och diskutera den empiriskt insamlade 
datan. Kritiken som Uses and gratifications främst har fått är att många anser att den inte är en 
fulländad teori utan att den egentligen bara bör användas som en strategi för att samla in data 
och sedan analysera den. Det är särskilt denna aspekt som vi anser att Uses and gratifications 
kan vara till vår hjälp. Nick Couldry påpekar nämligen att medier och mediekommunikation är 
ett svårstuderat område eftersom att det ständigt utvecklas och förändras. Därför bör man inte 
försöka förutse mönster inom individers medieanvändning utan snarare undersöka varför det 
ser ut som det gör vid det tillfället som studien utförs. 
 
 
Eftersom att Uses and gratifications främst används i kvantitativa studier och vårt arbete har en 
kvalitativ utgångspunkt behövde vi komplettera med en mer anpassad teori. Därför använder vi 
oss utav Nick Couldrys tankar kring relationen mellan mänskliga behov och medieanvändning. 
Även här förklaras, utifrån ett flertal aspekter och faktorer som t.ex. ekonomiska och sociala 
behov, varför individer väljer, eller väljer bort att konsumera vissa typer av medier. Dessa 
aspekter anser vi knyter an till klass och tillhörighet vilket i allra högsta grad är det som vi 
ämnar att studera. 
 
Vi har även använt oss av traditionell klassteori där vi främst fokuserar på Pierre Bourdieus 
texter. Detta teoretiska underlag är av stor vikt när vi ska analysera den empiriska datan 
eftersom att den hjälper oss att förstå hur individers bakgrund och socioekonomiska skillnader, 
eller rent av klass, påverkar individens handlingar. 
 
Dessa tre teoretiska utgångspunkter anser vi komplettera varandra. De är tillräckliga för att få 
en förförståelse kring hur individers olika bakgrunder kan påverka individernas val, men är 
även till hjälp när det kommer till att kunna utforma relevanta intervjufrågor till den kvalitativa 
undersökningen och för att sedan analysera den insamlade datan. 
 

4. Metod och Materialinsamling 
Det valda problemet har undersökts med kvalitativ metod i form av djupintervjuer. Kvalitativ 
metod kommer i denna uppsats tillämpas eftersom den skapar goda förutsättningar för den som 
undersöker att sätta sig in i intervjuobjektets position (Holme & Solvang 1991:100). 
Anledningen till varför djupintervjuer var lämpligt i detta fall beror på att detta ämne behandlar 
personliga åsikter (Hamilton 1989:32). Dessutom bidrar djupintervjuer till en bredd och ger 
svar på frågor som inte är möjliga eller som åtminstone är svårare att besvara genom att göra 
kvantitativa intervjuer. Fördelarna med djupintervjuer är (oftast) mer utförliga svar, 
motiveringar och spekulationer hos den tillfrågade. Dessutom ger djupintervjuer 
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uppsatsförfattarna en möjlighet att ställa följdfrågor för att utveckla svaren och samtalet som 
helhet. Nackdelarna, däremot, handlar om svårigheterna att hålla intervjusamtalet öppet, att 
uppsatsförfattarna, i detta fall, inte ställer följdfrågor som inte ger utrymme för motsägelser 
utan att bibehålla en kontinuitet i samtalet och få intervjupersonen att i första hand utveckla 
svaren på egen hand. 
 
Intervjuerna varade i en till två timmar och spelades in för att uppsatsförfattarna skulle kunna 
gå tillbaka och lyssna på inspelningen i efterhand för att analysera beteenden, betoningar och 
uttryck (Kumar, Aaker, Day 1999:199) Anledningen till varför kvalitativ metod är den bäst 
lämpade metoden för denna uppsats baseras på att analysen har byggts på tolkningar snarare än 
definitiva antaganden, vilket är typiskt för kvalitativ metod (Olsson 2008:111). Vidare 
baserades val av metod på de specificerade punkter som Tobias Olsson skriver om i sin bok 
Medievardagen - en introduktion till kvalitativa studier (Olsson 2008:49-50). För att lyckas 
med dessa intervjuer var det av stor vikt att skapa en tillit mellan intervjuaren och 
intervjuobjektet, detta för att på bästa sätt lyckas få fram informativa och användbara svar men 
också för att kunna föra samtalet vidare med följdfrågor (Kumar, Aaker, Day 1999:199). 
 
Frågorna som ställdes var öppna, vilket möjliggjorde konversation när intervjuobjektet hade 
längre utläggningar. I analysen kommer intervjuerna vara det primära fokuset, detta eftersom 
de ur en kvalitativ synvinkel gav förhållandevis instinktiva svar på frågorna och där följfrågor 
lätt kunde diskuteras. För att kunna granska det område som ska undersökas i detalj var varje 
intervju var uppdelad i fyra delar, där den första delen bestod av allmänna frågor om bakgrund, 
uppväxt, samhälle, politik och medier. Den andra delen rörde nyhetskonsumtion och 
intervjuobjektens generella frågor om nyhetsmedier. Den tredje fungerade som en 
kompletterande del om medieanvändning och den fjärde och sista delen om synen som 
intervjuobjekten  hade på medielandskapet. Det är även intressant att studera om 
socioekonomiska skillnader ligger till grund för den politiska interaktionen som för vissa är en 
central och självklar del av vardagen men som för hos andra är något obefintligt och 
ointressant. Det kvalitativa angrepssättet fungerar även som ett sätt för oss som 
uppsatsförfattare att förstå hur nyhetsvanorna hos olika människor präglar dem själva som 
person men även hur det påverkar deras förhållningssätt till medmänniskor. Dessutom finns det 
något intressant i hur studera  hur nyhetsvanor  hos familjen, vänner  och övrig omgivning 
potentiellt  har präglat individen  genom uppväxt,  arbetsplats och umgänge,  vilket är något 
som fortsättningsvis kommer presenteras i analysen. Det primära handlar om att undersöka hur 
människor faktiskt påverkas av att ta del/ inte ta del av nyheter och vilka de bakomliggande 
orsakerna är till varför det ser ut som det gör (Olsson 2008:49-50). 
 
Vidare har det inte lagts någon åtanke bakom den geografiska kontexten gällande 
intervjupersonerna. Intervjuerna har genomförts med personer som kommer ett par olika städer 
i södra Sverige med omnejd. Detta eftersom den geografiska kontexten gällande urvalet inte 
kändes relevant med tanke på studiens omfattning men också eftersom det hade inneburit fler 
djupintervjuer, vilket inte hade varit aktuellt inom den tidsram som uppsatsen skulle befinna sig 
inom. Intervjupersonerna, i denna uppsats även kallade informanter, uppsöktes via 
uppsatsförfattarnas bekantskapskretsar där personer med olika bakgrund och ålder var villiga 
att ställa upp på en intervju. 
 
Materialinsamlingen började med en enkät som innan djupintervjuerna överlämnades till de 
tillfrågade informanterna. Denna enkät innehöll ett tiotal frågor där den intervjuade skulle ringa 
in det alternativ som kändes mest relevant efter den egna personen. Enkäterna innehöll olika 
poängspann som låg till grund för ett sammanslaget poängspann som respektive intervjuobjekt 
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hamnade inom. Detta poängspann fungerade som ett sätt för oss som intervjuare att se om 
personen hamnade inom ramen för att kännetecknas som en “nyhetsundvikare” eller 
“nyhetssökare”. Enkäten utformades enligt TNMU som är ett index som kommer beskrivas 
närmre nedan. Intervjuerna har spelats in, transkriberats, analyserats och har tillsammans med 
teori och tidigare forskning skapat ett konkret och strukturerat resultat som har presenterats i 
resultatdelen nedan. Det som har varit intressant att undersöka är vem eller vilka som kommer 
har varit en del av undersökningen, detta benämns närmare bestämt som det urval 
uppsatsförfattarna har valt. Urvalsprocessen baserades på både problemformuleringen men 
också utifrån de teoretiska utgångspunkterna i arbetet. För att på bästa sätt finna möjliga 
intervjuobjekt inför djupintervjuerna kontaktades ett flertal kontakter som inom sina kretsar 
hade bekanta som var villiga att ställa upp på en intervju. Målgruppen var unga vuxna svenska 
medborgare som bor i södra delen av Sverige. Anledning till varför uppsatsförfattarna valde 
unga vuxna baseras på det faktum att det var intressant att undersöka hur unga människor såg 
och tänkte angående den problematik uppsatsen ämnade undersöka. Detta på grund av att dessa 
personer fortfarande är formbara i sitt sätt att tänka, åtminstone i förhållande till personer som 
har levt ett längre liv. Detta primärt eftersom de har gått ut skolan och fått viss livserfarenhet 
men inte tillräckligt för att helt ändra sina prioriteringar från sin själva som när de t.ex. bildar 
familj. Det skulle även kunna spekuleras i att unga människor inte nödvändigtvis påverkas av 
klasseffekterna eftersom de ärvda levnadsmönsterna inte är synliga förrän efter en viss ålder.  
 
 
Det var viktigt att intervjuobjekten hade olika bakgrund i form av utbildning och 
arbetslivserfarenheter, eller med andra ord, att de kom från olika socioekonomiska bakgrunder. 
Åldern på personerna sträckte sig mellan 20-30 år. Orsaken till varför urvalet ser ut som det gör 
beror primärt på att studien behövdes avgränsas i sitt omfång. Detta för att finna någon form av 
gemensam nämnare för de tillfrågade personerna och därmed för att kunna göra en jämförelse 
mellan de olika personerna utifrån samma åldersspann. Urvalet kommer vidare styras utifrån 
intresset för att medverka i undersökningen och kommer som tidigare nämnt bestå av personer 
som finns i uppsatsförfattarnas bekantskapskretsar, dock ej direkta kontakter. Anledningen till 
detta är att vi vill skapa en oberoende och objektiv bild av de socioekonomiska skillnaderna 
som råder i vårt samhälle 2016. Intervjuerna har syftat till att undersöka individerna ur ett 
socioekonomiskt perspektiv där frågor kring vanor, omgivning, intresse och kulturellt arv har 
varit i fokus. Detta för att kunna undersöka de bakomliggande orsakerna till varför den 
befintliga forskningen ser ut som den gör. Ytterligare en anledning till varför detta ämne är 
intressant att undersöka syftar till de (bland uppsatsförfattarna upplevda) trender som tenderer 
att dominera samtal vid sociala sammankomster. Detta innebär rent konkret att vi som 
uppsatsförfattare upplever att samtalsämnen under sociala sammanhang varierar beroende på 
vilka som deltar i samtalen och vi undrar därmed – varför är det såhär och vad kan det bero på? 
 

För att vidare säkerställa kvaliteten i en studie krävs någon form av undersökning av reliabilitet 
och validitet - något som är vanligt inom kvantitativa studier men som inte, i lika stor 
utsträckning, tillämpas inom kvalitativa studier. Detta beror på att kvalitativ forskning är friare 
och det läggs oftare fokus på annorlunda formuleringar och uttryck (Trost, 1997:100). Av den 
anledningen kommer det inte läggas någon fokus vid detta i denna studie. 
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4.1 Information om informanterna 
Nedan kommer information om intervjuobjekten att presenteras. De tillfrågade var sju personer 
och för att på bästa möjliga sätt kunna referera till respektive person har samtliga personer 
delats in i två kategorier som representerar huruvida de är hög- eller lågutbildade. Indelningen 
av utbildningsnivån baseras på deras nuvarande utbildning, d.v.s. akademisk respektive 
gymnasial utbildningsnivå. Dock är information om föräldrarnas utbildningsnivå, bakgrund och 
yrke inte homogent i grupperna. I presentationen av varje person presenteras kön, ålder, 
utbildningsnivå, nuvarande yrke samt föräldrars utbildningsnivå. De tillfrågade 
intervjuobjekten är i åldrarna mellan 20-30 år och skulle kunna ha en gemensam benämning av 
“unga vuxna”.  I detta kapitel kommer intervjuobjekten bli tilldelade fiktiva namn för att 
läsaren på ett lättare sätt ska kunna relatera till respektive person på ett mer personligt plan. 
Nedan kommer en mer ingående beskrivning och indelning av intervjuobjekten: 
 
Akademisk utbildning 
Nedan presenteras de personer som har en utbildning motsvarande högskole- eller 
universitetsutbildning. Dessa personer är även de som räknas som högutbildade. Som ovan 
nämnt är varken deras resultat på TNMU-enkäten, föräldrars utbildning eller ålder homogent. 
 
Carlos, en 29-årig man som arbetar som ingenjör på ett medelstort företag där han primärt 
arbetar med konstruktion. Senast avslutad utbildning var en 4-årig utbildning på Halmstad 
högskola där han studerade till mekatronikingenjör. Han har sedan tidigare läst matematik och 
tagit lastbilskörkort på Komvux. Han bor i en tvårumslägenhet med sin sambo och de kollar på 
hus. Hans föräldrar har båda motsvarande gymnasial utbildning i sitt hemland och arbetar idag 
som montör respektive städerska i Hallands län. På TNMU fick han 4 
 
Anna, en 25-årig kvinna som studerar masterutbildning inom kognitionsvetenskap. Senast 
avslutad utbildning är en 3-årig utbildning inom kognitionsvetenskap och på gymnasiet läste 
hon naturvetenskap. Hon bor i Lund tillsammans med sin pojkvän där hon har bott i tre år. 
Hennes föräldrar har båda läst på högskola. Hennes mamma till socionom och arbetar för 
tillfället som handledare på socialen. Henne pappa läste musik i Rom och är för närvarande 
sjukskriven. På TNMU fick hon 20. 
 
Fredrik, en 26-årig man som arbetar som högstadielärare på en skola i Laholm. Senast 
avslutad utbildning var en 4-årig högstadielärarutbildning på högskola med inriktning engelska 
och historia. Han bor med sin sambo i en lägenhet i Halmstad. Hans pappa avslutade inte sina 
gymnasiala studier och hans mamma är utbildad lågstadielärare. De arbetar som egenföretagare 
respektive lärare. På TNMU fick han 14. 
 
Gymnasial utbildning 
Nedan presenteras de personer som som har en gymnasieutbildning och/eller som har studerat 
enstaka kurser för att komplettera gymnasiebetygen på Komvux. Dessa personer har, i 
förhållande till de ovanstående tre personerna, lägre utbildning och presenteras i denna uppsats 
som lågutbildade oberoende av TNMU-enkäten och föräldrars utbildningsnivå. 
 
Sanna, en 21-årig kvinna som arbetar som säljare på ett stort möbelföretag där hon primärt 
hanterar företagskunder. Hennes senast avslutade utbildning var en matematikkurs på Komvux 
och innan dess en samhällsvetenskaplig utbildning med inriktning Europaprofil. Hon bor i en 
enrumslägenhet centralt i Hässleholm. Hon är singel och bor ensam. Hennes mamma har 
studerat på gymnasial nivå och hennes pappa avslutade sina studier på gymnasiet och började 
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arbeta istället. De är nu egenföretagare respektive säljare/produktutvecklare. På TNMU fick 
hon 4. 
 
Carl, en 28-årig man som arbetar som lagerarbetare på ett medelstort företag. Senast avslutad 
utbildning var mediautbildning på gymnasiet men för närvarande studerar han även på Komvux 
för att kunna vidareutbilda sig. Han bor med sina två katter i en lägenhet i Halmstad sedan två 
år tillbaka. Hans pappa har studerat teologi på högskola och arbetar nu som präst medan hans 
mamma är utbildad undersköterska och jobbar som detsamma. På TNMU fick han 0. 
 
Carolina, en 22-årig tjej som arbetar som säljare i en klädesbutik. Hennes senaste avslutade 
utbildning var en matematikkurs på Komvux. Dessförinnan har hon studerat 
handelsprogrammet på gymnasiet. Hon bor i en enrumslägenhet i utkanten av Hässleholm där 
hon bor själv. Hennes mamma har läst olika kurser på Komvux och hennes pappa har 
vidareutbildat sig på universitet, till vad är dock oklart. De arbetar idag med kundtjänst och på 
bank. På TNMU fick hon 10. 
 
Mikaela, en 22-årig kvinna som arbetar som frisör. Senast avslutad utbildning var 
frisörprogrammet på gymnasiet. Hon bor hemma hos sina föräldrar i ett hus strax utanför 
Halmstad. Hennes föräldrar har båda studerat på gymnasiet och arbetar nu som undersköterska 
respektive lastbilschaufför. På TNMU fick hon 3. 
 

4.2 Total News Media Use 
För att kunna ta reda på varför vissa individer väljer bort nyheter, eller varför de väljer att söka 
sig till nyheter måste vi först kunna kategorisera dem som antingen nyhetsundvikare eller 
nyhetssökare. Detta kommer vi göra med hjälp av ett index som kallas Total News Media Use 
(TNMU). 
 
TNMU är ett index som används för att mäta olika individers användning av traditionella 
medier. Strömbäck (Strömbäck, m.fl., 2012) har använt sig av detta indexet som grund i många 
av sina undersökningar när det handlar om att identifiera nyhetsundvikare och nyhetssökare i 
samhället. I en av sina studier som heter The Dynamics of Political Interest and News Media 
Consumption: A Longitudinal Perspective, som han gjort tillsammans med Monika Djerf- 
Pierre och Adam Shehata, är detta indexet en utgångspunkt för resultatet i studien. Indexet 
består av sex kategorier där individen får svara på en fråga genom att välja det alternativ som 
passar bäst. Kategorierna är: 
 
Läsning av dagstidningar: Här får de svarande svara på hur ofta de läser minst en 
morgontidning, antingen i tryckt format eller i digitalt format på Internet. Svarsalternativen 
sträckte sig från 0 (mindre än en dag i veckan) till 7 (sju dagar i veckan). I denna kategorin 
lägger man även till en separat fråga; Hur ofta man läser en morgontidning i tryckt format. Här 
finns samma svarsalternativ och den enda skillnaden är att man räknar bort det digitala formatet 
på internet. 
 
Tittande på TV-nyheter: I denna del får de svarande svara på hur ofta de tittade på TV-nyheter 
via Public Service-kanalerna (Rapport och Aktuellt) eller via den kommersiella kanalen TV4 
(Nyheterna). Svarsalternativen som de svarande kan välja på är: 0 = aldrig, 1 = mindre än en 
dag i veckan, 2 = 1-2 dagar i veckan, 3 = 3-4 dagar i veckan, 4 = 4-5 dagar i veckan, 5 = 5-6 
dagar i veckan och 7 = dagligen. 
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Tittande på TV-nyheter i Public Service-kanalerna: Samma fråga och samma svarsalternativ 
som ovan ställs med undantaget att Nyheterna i den kommersiella TV-kanalen TV4 väljs bort i 
frågan så att enbart Rapport och Aktuellt i Public Service-kanalerna räknas med. 
 
Lyssnande på radionyheter: Här svarar de svarande på hur ofta de lyssnar på radioprogrammet 
Ekot (Public Service-nyheter) eller radionyheter i privatägda radiokanaler. Svarsalternativen är 
följande: 0 = aldrig, 1 = mindre än en dag i veckan, 2 = 1-2 dagar i veckan, 3 = 3-4 dagar i 
veckan, 5 = 5-6 dagar i veckan och 7 = dagligen. 
 
Lyssnande på radionyheter i Public Service-kanalerna: Samma fråga och samma 
svarsalternativ som ovan ställs med undantaget att man räknar bort lyssnande av radionyheter i 
de privatägda kanalerna. Med andra ord räknas enbart lyssnande på Ekot in i denna kategorin. 
 
Läsning av kvällstidningar: Här får de svarande svara på hur ofta de läser någon av de olika 
kvällstidningarna; Aftonbladet, Expressen, GT eller Kvällsposten, antingen i tryckt format eller 
i digitalt format på Internet. Svarsalternativen ser ut på följande sätt: 0 = aldrig, 1 = mindre än 
en dag i veckan, 2 = 1-2 dagar i veckan, 4 = 3-4 dagar i veckan och 6 = 6-7 dagar i veckan. 
 
För att sedan kunna avkoda detta för att se om en individ är nyhetsundvikare eller nyhetssökare, 
räknas individens poäng ihop, poängen sträcker sig från 0-27. Individer som får 9 poäng eller 
mindre räknas som nyhetsundvikare och de som får 20 poäng eller mer räknas som 
nyhetssökare. Individer som hamnar mellan dessa poäng (10-19 poäng) räknas varken som 
nyhetssökare eller nyhetsundvikare, eftersom att de inte går att identifiera då de kan söka efter 
nyheter på vissa medier, samtidigt som de kan undvika nyheter i andra medier (ibid.). 
Uppgifterna som författarna till studien använt sig av har de hämtat från en sammanslagen 
databas som består av undersökningar som görs varje år av SOM-institutet vid Göteborgs 
Universitet. Frågorna började ställas år 1986 och i denna specifika studie hämtade man 
information ända fram till 2010. Frågorna ställs till människor i Sverige som alla blir 
slumpmässigt utvalda. Personerna är oftast mellan 15 och 85 år och består sammanlagt av ca. 
3000 - 9000 personer och de är jämt fördelade när det kommer till ålder, social klass, kön, 
utbildning och så vidare. 

 

5. Resultat och analys 
I denna del kommer det insamlade empiriska materialet att presenteras. Resultatdelen kommer 
delas upp i olika underrubriker för att på ett så strukturerat och organiserat sätt som möjligt 
presentera de mest väsentliga delarna av empirin som insamlats i form av djupintervjuer. För 
att samla in så mycket information som möjligt presenterade uppsatsförfattarna först en enkät 
(TNMU) för intervjuobjekten. I enkäten fick de tillfrågade ringa in det alternativ som stämde in 
bäst på dem själva på en skala mellan ett och sju. Vidare genomfördes en djupintervju med 
samtliga intervjuobjekt där utgångspunkten var en intervjuguide som innehöll förberedelser, 
instruktioner och där syfte och bakgrund för uppsatsen presenterades. Vidare kommer denna 
resultatdel presenteras utifrån en rad underrubriker som ligger till grund för de frågor som 
ställts och som presenteras som sammanfattade rubriker nedan. Detta för att på ett så enkelt sätt 
som möjligt ge läsaren en överblick över vad respektive del handlar om, men också för att det 
ska bli enklare att analysera och tolka de svar som mottagits från intervjuobjekten. Intervjuerna 
påvisar även varför människor söker sig till olika medier samt vad de använder medierna till 
(McQuail 2010:423). 
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5.1 Uppväxt och utbildningsnivå i förhållande till nyhetskonsumtion 
Vid undersökning av förhållandet mellan utbildningsnivå och frågor för politik, medier och 
samhälle så finns det tydliga samband mellan just utbildningsnivå och sociala samt ekonomiska 
förutsättningar hos intervjuobjekten. Det fanns nämligen vissa tecken som indikerade att 
intresset för samhällsfrågor var präglat av uppväxten och varierade beroende på föräldrarnas 
utbildningsnivå och benägenhet till att vara intresserade av just politik och nyheter överlag. 
Carlos, som själv har högre utbildningsnivå än sina föräldrar beskriver föräldrarnas förhållande 
till nyheter på följande vis: 
 
“Föräldrarna har mest kollat på nyheter från hemlandet, när jag växte upp var det krig i 
hemlandet så då ville de veta hur det gick för släktingarna. När jag var i tonåren hade det 
spelat roll om mina föräldrar hade kollat mer på nyheter men nu är jag en annan person och 
det handlar mer om min livsstil och har inget med mina föräldrar att göra. Det jag kan tänka 
mig är viktigt är den politiska frågan för framtiden. När jag får barn i framtiden är det 
viktigare för mig att ta del av information om skolor, sjukvården och nya lagar och det är 
såklart viktigt när man har barn. Det är viktigt även nu med lagar o.s.v. men nu påverkas man 
själv bara, har man barn så påverkas även barnen. Jag tror det är viktigt att förmedla att 
nyheter ska vara viktigt i deras liv.” 
“Så är det nog när hos många som har invandrat till Sverige, Socialdemokraterna har t.ex. 
styrt. Jag tror inte det hade blivit någon förändring i samhället om fler hade kollat på nyheter 
för människor är trångsynta, d.v.s. att de bryr sig om sig själva mer än vad de bryr sig om 
andra.” 
 
 
Utlåtandet ovan indikerar på att Carlos själv tror att han hade varit mer insatt i nyhetsvärlden 
om hans föräldrar var detta under hans uppväxt. Precis som Nick Couldry skriver om i sin bok 
handlar det om att Carlos föräldrar har behövt fylla någon form av kulturellt behov. De kollar 
på nyheter för att vårda och behålla sin kultur, vilket också är typiskt för de som immigrerat till 
en ny kultur eftersom de då vill upprätthålla sina kulturella behov. Dock menar Carlos att detta 
har bidragit till att de inte kollar på svenska nyheter men att det dock är viktigt för honom själv 
att i framtiden göra detta och det handlar primärt om en blandning mellan det som Couldry 
beskriver som det politiska och sociala behovet. Detta innebär konkret att Carlos vill hålla sig 
uppdaterad för att kunna vara en del av det sociala, bidra och ta ställning i ett samhälle 
(Couldry, 2012)  
 

Problematiken som Carlos själv belyser gällande föräldrarnas avsaknad av intresse, går även att 
anknyta till Bourdieus tankar om kulturellt arv. Föräldrar som intresserar sig av nyheter 
tenderar att föra detta vidare till nästa generation och de föräldrar som inte har intresset för i sin 
tur det vidare till sina barn. Bourdieu menar att detta innebär att om en individ kommer från en 
familj där det kulturella kapitalet har stor betydelse för det sociala kapitalet (d.v.s. intag av 
nyheter, umgänge av personer från samma kultur samt ekonomiska förutsättningar) så påverkar 
det sociala individens kulturella ”status” – det kulturella kapitalet. Av den anledningen går det 
att utläsa att i Carlos familj har högt kulturellt kapital stor betydelse (Bourdieu 1986:241-258). 
Carlos föräldrar saknar intresset finns det rent teoretiskt sett en stor risk att den attityden 
avspeglas även hos Carlos, vilket vi kan se i de utsagor Carlos gav i intervjun. Vi kan även 
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antyda att Carlos handlingar har präglats av hans habitus, d.v.s. exempelvis att hans attityd och 
inställning till nyhetsmedier har påverkats av hans uppväxt och världsuppfattning. Då Carlos 
föräldrar nästan enbart kollar på nyheter från hemlandet kan det spekuleras i att hans föräldrar 
uppfattar de nyheterna som extra viktiga, vilket i sin tur kan avspegla sig på Carlos inställning.  

 
Det finns tendenser som pekar åt att de vars föräldrar har lägre utbildningsnivå generellt inte 
har så stort intresse för politik, medier och samhälle, detta oberoende av vilken utbildningsnivå 
de själva har. Dock finns det tecken som tyder på att de som inte är intresserade av politik, 
samhälle och medier själva vill vara mer insatta i vad som händer. Detta gäller samtliga 
tillfrågade. Mikaela är dock ett exempel på en person som har föräldrar med 
gymnasieutbildning och som själv också enbart har studerat på gymnasiet. Hon, precis som 
Carolina och Carlos är inte heller speciellt intresserade av samhällsfrågor och nyheter. Mikaela 
var dock generellt väldigt kortfattad under intervjun och hade inte mycket att tillägga, vilket 
också tyder på att hon har ett obefintligt intresse för de frågor som ställdes. På frågor om 
intresse för olika medier, samhälle och nyheter svarade Mikaela följande: 
 
“Det är jag inte heller så intresserad av. Ibland kollar jag på nyheter men inte så himla ofta.” 

“Jag har nog inget intresse bara. Tycker inte att det är så kul.” 

Mikaela hade, vad som Couldry beskriver som ett erkännandebehov i form av att identifiera sig 
med människor som inte har något intresse för medier. Detta har gjort att hon tagit avstånd från 
medier, vilket också kan tydas ur de kortfattade svar som visar på bristande engagemang för de 
frågor som ställdes (Couldry, 2012). Även i Mikaelas fall kan vi se mönster och beteenden som 
kan förklaras med klasstillhörighet och kulturarv. Då hennes föräldrar bor på landsbygden, har 
en lägre utbildning och arbetar som lastbilschaufför respektive undersköterska finns det inte ett 
starkt och tydligt behov av att uppsöka nyhetsmedier, varken i sociala eller i yrkesmässiga 
sammanhang. Detta kan tyckas (med stöd från Bourdieu) bero på den samhällskultur och de 
generella världsuppfattningar som råder på landsbygden och hos individer med lägre 
utbildning, d.v.s. att det finns andra aspekter som överordnar samhällsfrågor och 
nyhetskonsumtion (Broady, 1998). Denna avsaknad av föräldrarnas kulturella kapital avspeglas 
i Mikaela vilket vi kan utläsa i de svar vi fått från intervjun och som även stärks av det 
teoretiska underlaget om utbildningssociologi och symboliskt kapital. 
 
 
 
Vidare fanns det även indikationer på vissa samband mellan aktuell utbildningsnivå och 
intresset för samhälle och nyheter hos de tillfrågade. De som hade förhållandevis hög 
utbildning hade nämligen ett mer generellt intresse för politik, detta trots det fanns några få som 
stack ut ur mängden. Anna, vars föräldrar har en högre utbildning än majoriteten av de som 
intervjuats har även själv högst utbildning bland samtliga intervjuobjekt. Här finns det 
indikationer som tyder på att Anna har ett större intresse för nyheter och att det har något att 
göra med hennes bakgrund och uppväxt med högutbildade föräldrar. Anna beskriver sitt 
intresse för politik, samhälle och medier följande: 
 
“Ja, jag kollar på nyheter på TV varje morgon på SVT, och nästan varje dag på kvällen. Sen 
läser jag en hel del i tidningar på nätet och har på radio när jag diskar och städar till 
exempel.” 
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“Man måste veta vad som händer i världen annars är det svårt att ens ha åsikter om saker och 
ting. Det är också kul att veta saker och att diskutera med andra. Man lär sig så mycket.” 
 
“Jag kan ju inte säga att jag är aktiv inom politiken, men jag är så himla nyfiken på allt så jag 
gillar ju att läsa om politik och att kolla på debatter. Man kanske kan säga att jag är 
intresserad på hobbynivå? Intresset ökar också när det börjar närma sig val.” 
 
Tolkat från svaren i djupintervjun med Anna om de positiva konsekvenser som information, 
utbildning och sociala sammanhang har, vilket enligt Bourdieu (1991) är en viktig aspekt för en 
bildad och kultiverad människa. Då Anna är medveten om dessa positiva konsekvenser har hon 
mer motivation och ett starkare driv till att konsumera nyheter, information och fakta vilket 
förklarar hennes aktiva val att uppsöka nyheter. 
 
De intervjuobjekt med högre utbildning tenderar även att säga sig vara delaktiga i 
samhällsfrågor för att kunna diskutera med medmänniskor och använder sina kunskaper i 
sociala sammanhang och har ett generellt större intresse för nyheter. En av de tillfrågade 
använde sina kunskaper via social kontakt på arbetsplatsen medan de andra hade en mer bred 
inställning till samhällsrelaterade frågor. Precis som McQuail nämner i sina fem aspekter 
(2010:98-99) fyller kommunikationen i ett samhälle fem olika funktioner som handlar om 
information, korrelation, kontinuitet, underhållning och mobilisering. Av den anledningen kan 
man se att det finns ett visst intresse hos de tillfrågade med hög utbildning att socialisera sig 
med varandra för att diskutera samhällsfrågor. För Fredrik, Anna och Carlos handlade det 
huvudsakligen om att inte ses som obildade av sin omgivning, kunna diskutera samhället 
utifrån samförstånd mellan olika händelser och samtala om förhållanden i samhället och 
omvärlden: 
 
“...man utbyter ju information och diskuterar det på jobbet” (Carlos) 
 

“Jag tycker det är kul att veta mycket om allt och kunna prata om saker med andra. Så jag försöker 
väl ta reda på så mycket jag bara kan och hinner” (Anna) 
 

“Jag älskar att diskutera samhällsfrågor och som sagt politik så jag håller mig gärna uppdaterad för 
att inte verka dum, haha” (Fredrik) 
 

Dessa svar tyder på att nyheter och samhällsfrågor fungerar som en sorts social säkerhet för de 
tillfrågade, precis som radiosåpoperorna fungerade för hemmafruarna under 1940-talet 
(McQuail 2010:423). Även här kan vi se en viss medvetenhet hos de tillfrågade gällande de 
positiva konsekvenser som utbildning och nyhetskonsumtion kan generera i. Denna 
medvetenhet verkar dock främst gälla de positiva konsekvenserna i sociala sammanhang och i 
yrkeslivet. Det är dock bara hos Anna och Fredrik som vi kan se att medvetenheten resulterar  i 
handling. Både Anna och Fredrik visar i intervjun på ett stort intresse för nyheter, vilket inte 
stämmer in på Carlos. Det som är intressant med detta resultatet är dels att alla tre (Anna, 
Fredrik och Carlos) har en hög utbildning, samt att de är medvetna om att information och 
utbildning ger positiva konsekvenser. Anna och Fredrik kommer dock från en bakgrund av 
högre klass än vad Carlos gör. Deras föräldrar är högutbildade och framgångsrika företagare 
vilket enligt Broady (1998) innebär att deras barn ärver ett visst kulturellt kapital. Då Carlos 
gjort en klassresa uppåt har han därför inte samma förutsättningar vilket återspeglas i hans 
bristande motivation och intresse för att uppsöka nyheter. 
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Det finns dock vissa skillnader mellan de som har ett större respektive ett mindre intresse för 
nyheter. De som har lägre utbildning har nämligen även ett lägre snittpoäng (under 20 poäng) 
på den enkät som fylldes i av de tillfrågade, de klassas i de flesta fall därmed som 
“nyhetsundvikare”. Här finns det även vissa tendenser som tyder på att nyheter och 
samhällsfrågor inte intresserar dem på samma sätt som andra saker. Ett tydligt exempel på detta 
är när Carolina tillfrågades om radiolyssnande gällande Public Service-kanalerna och när 
Mikaela tillfrågades om dagstidningar: 
 

“Det intresserar inte mig, jag kan inte relatera till det som de snackar om.” (Carolina) 
 
“Jag har nog inget intresse bara. Tycker inte att det är så kul.” (Mikaela) 
 
Här är istället vikten av underhållning något som de med lägre utbildning värderar högt 
(McQuail 2010:98-99). De vill hellre avskilja sig från verkligheten och ägna sin tid åt nöjen för 
att minska sociala spänningar och använda underhållningen via olika medieplattformar som 
avkoppling. Anledningen till varför Carolina inte kan relatera till vad som tas upp på public 
service-kanalerna menar hon beror på att public service-kanalerna är ointressanta och tråkiga: 
 
“Ja där vet jag inte så mycket, jag vet inte faktiskt men lite tråkigt. Det är väl också samma sak 
där som annan radio man kan inte göra så mycket bättre, man kan ha lite roligare talare, den 
är säkert okej men kunde varit lite bättre.” 
 

5.2 Utbildningsnivå och socioekonomiska skillnader i förhållande till individers 
nyhetskonsumtion via traditionella medier 

Förutom att samtliga intervjuobjekt skiljer sig från varandra beroende på utbildning och 
uppväxt finns det även andra klassrelaterade frågor som bör diskuteras. Det finns nämligen 
vissa likheter mellan de som rankades som “nyhetssökare” respektive “nyhetsundvikare” (d.v.s. 
de som hade högt- respektive lågt resultat på TNMU-enkäten). Alla de tillfrågade 
intervjuobjekten menar att det är viktigt att hålla sig uppdaterade när det gäller frågor kring 
nyheter och samhället via traditionella medier. Det finns också tendenser som visar på att 
samtliga tillfrågade anser att det finns en hel del “onödiga nyheter”. Alla intervjuobjekt 
tenderar även att tycka att tillgängligheten är bra tack vare Internet och ny teknik och generellt 
verkar även omgivningen vara det som påverkar intresset för nyheter rent generellt (samtliga 
känner ett behov av att ligga på samma nivå som kollegor och vänner). Det som däremot skiljer 
sig mellan de högutbildade (högre klass) och de lågutbildade (lägre klass) är deras handlingar i 
förhållande till sin inställning. Även om alla var överens om vikten att hålla sig uppdaterad är 
det bara de högutbildade som visar tendenser att aktivt söka upp information och nyheter. Detta 
kan bero på ett flertal faktorer, men det är tydligt att kulturarv, symboliskt kapital och 
utbildningsnivå hör till de viktigaste faktorerna. Broady (1998) menar nämligen att individer 
med högt symboliskt kapital, samt hög utbildning, har mer motivation och mer att vinna när det 
kommer till att uppsöka information, jämfört med de lågutbildade. Detta resulterar till att de 
högutbildade söker sig till nyheter och de lågutbildade väljer bort det. 
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Majoriteten av de tillfrågade delade även uppfattningen om att det finns ett allt för stort utbud 
med många “onödiga” nyheter. Här kunde vi utläsa att de individer med hög utbildning tog sig 
tid till att sålla bland nyheterna, medan de med låg utbildning hellre struntade i att konsumera 
nyheter då de var av uppfattningen att det är svårt och jobbigt att veta hur man ska sålla och var 
man ska leta. Individerna med lägre utbildning tenderar att hålla sig till ett nyhetsmedium som 
de känner sig trygga med, eller väljer helt enkelt bort nyheterna helt och hållet. Nedan ser vi två 
citat som belyser problematiken kring att sålla bland nyheterna och var man hittar dem: 
 
“...de kanske skulle kunna komma upp med en app - TV4 nyhetsappen, den finns säkert redan 
men man är ju redan uppe i det digitala i mobilen…” (Sanna) 
 
“Det är samma som övrig radio, jag vet inte hur jag skulle försöka hitta ekot var jag skulle 
kolla någonstans, någon app kanske” (Sanna) 
 
Detta indikerar på att det är av större vikt att de traditionella nyhetsmedierna digitaliseras än att 
individerna anpassar sig till de traditionella medierna. Sanna, som citeras ovan, har även svårt 
att förstå vilken plattform hon ska vända sig till för att kunna ta del av de traditionella 
medierna, vilket även detta indikerar på vilken essentiell del digitala medier har i unga vuxnas 
liv idag. Detta är även ett generellt mönster som efterföljs av samtliga intervjuobjekt med låga 
poäng på TNMU-skalan och som därmed klassas som de lågutbildade i denna uppsats: 
 
“Jag kollar väl lite på TV och så. Sitter på internet och kollar på videor på Youtube.” 
(Mikaela) 
 
“Oj, det är inte så mycket. Jag kollar aldrig TV eller lyssnar på radio, bara när jag åker bil 
isåfall. Men jag sitter ju mycket på internet, typ på forum och så.” (Carl) 
 
“Ja, jag sitter ju och kollar igenom Aftonbladet och Kvällsposten några gånger om dagen på 
mobilen men jag läser bara rubrikerna oftast” (Carolina) 
 
Överlag tenderar de med högre utbildning att vara mer benägna att ta till sig information som 
inte enbart rör den egna individen utan de uppvisar i större utsträckning en “kunskapstörst”, 
åtminstone i förhållande till de med lägre utbildning. När man studerar intervjupersonernas 
utsagor kan man se att just tidningar är det nyhetsmedium som brukas minst tillsammans med 
nyheter på radio. I gruppen av intervjupersoner finns det en uppfattning om att läsning av 
nyheter i tidningar är för tidskrävande jämfört med att titta på ett nyhetsreportage på TV, 
särskilt när man granskar svaren från de individer med ”låg” utbildning enligt intervjuerna. 
Nedanstående citat visar två tydliga exempel till varför tidningar inte läses så ofta. 
 
“Många tidningar kostar ju och så och det tar ju tid att läsa också.” (Carl) 
 
“Jag har inte intresse för det och vill läsa och har inte tid till det. Jag är inte personen som 
sätter mig ner och läser en dagstidning eftersom jag inte är intresserad.” (Carlos) 
 
 
 
Anna, som var den enda nyhetssökaren i intervjugruppen delade åsikten om att tidningar var 
tidskrävande att läsa, men såg det istället som något positivt. För denna person fungerade 
tidningsläsning som ett tidsfördriv och som avkoppling. De med låga poäng tenderade även att 
tycka att tidningar är överflödiga eftersom att man lika gärna kan titta på TV-nyheter och få 
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reda på det viktigaste samtidigt som man slipper sålla bort det som inte är så viktigt att ta del 
av. Detta innebär att nyhetsundvikare ser det som något negativt att själva välja vilka nyheter 
man ska ta del av och vill hellre att någon annan ska välja ut det viktigaste åt dem. 
Nyhetssökare visade inte samma tendenser. Generellt har även de med lägre utbildning större 
tillit till TV och TV-nyheter än vad de har för tidningar. Trots detta tenderar de med lägre 
utbildning i större utsträckning ta del av just kvällstidningar framför andra tidningar och 
medier. 
 
Trots det faktum att det var få som överhuvudtaget läste tidningar så visar utsagorna att alla 
tyckte att dagstidningarna var pålitliga, hade bra innehåll samt var av bra kvalitet. När vi jämför 
detta med kvällstidningarna ser vi att intervjupersonerna uppfattar dem som mindre pålitliga, 
att de har sämre innehåll samt att de är av sämre kvalitet. Svaren visar även att de med högre 
poäng föredrar dagstidningar och de med lägre poäng föredrar att läsa kvällstidningar. 
 
TV-nyheter var det mest konsumerade nyhetsmediumet bland de svarande, oavsett om de hade 
höga eller låga poäng. Intervjuperson 5 och 7 tittade på TV-nyheter varje dag. Dock hade de 
individer med lägre utbildning ibland svårt att skilja på de mer etablerade medierna (så som 
t.ex. SVT Rapport) och nyare sejter på nätet som så som Avpixlat. Detta bidrog till att 
intervjuobjekten blandade ihop dessa och såg dessa medier som en och samma sak - vilket 
bidrog till låg tillit hos alla nyhetssajter. När det kommer till de med högre utbildning finns det 
tydliga tecken på att de har en rutin när det kommer till deras nyhetskonsumtion. Detta verkar 
dock vara arbetsrelaterat eftersom flera lyssnade på radio påväg till jobbet och/eller kollade på 
TV-nyheterna innan och efter arbetet. Det finns även tendenser som visar på att de med högre 
poäng i TNMU har större tillit till nyheterna eftersom de uppmärksammat det faktum att 
nyhetsmedier granskar sig själva och rättar sig vid de tillfällen de rapporterat fel saker. 
 

5.3 Utbildningsnivå och socioekonomiska skillnader i förhållande till individers 
nyhetskonsumtion via sociala medier 

De personer som generellt hade lägre poäng på TNMU tenderar att i större utsträckning ta del 
av och läsa länkar som folk har delat via det sociala nätverket Facebook. Detta kan i vissa fall 
leda till att personen som klickat in på länken klickar sig vidare till andra nyheter. Detta är ett 
område som inom forskningen är väldigt outforskat, men man kan i vår studie utläsa att 
individerna med låga poäng på TNMU upplever att de via sociala medier tar del av tillräckligt 
mycket nyheter och information för att fungera i samhället. 
 
“Man får ändå veta allt det viktigaste, t.ex. om terrorbrott.” (Carl) 
 
Detta betyder dock inte att dessa individer bör tillräknas mer poäng i TNMU-indexet eftersom 
att det inte är de själva som aktivt söker upp nyheterna, utan något som dyker upp i deras 
znyhetsflöde. Om denna typ av nyhetskonsumtion är likvärdig med den traditionella går inte att 
svara på utifrån vår studie, däremot kan vi utläsa att individerna uppfattar sig själva som 
tillräckligt informerade. 

 
 
5.4 Betydelsen av socioekonomisk status i relation till nyhetskonsumtion och 
politik 
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För att bortse från indelningen av låg- respektive högutbildade och istället fokusera på 
bakgrund och dess betydelse för nyhetskonsumtionen och det politiska intresset som existerar 
eller icke existerar hos intervjuobjekten, så kan denna del av analysen bidra till belysa 
betydelsen av individernas socioekonomiska status i förhållande till deras intresse eller 
bristande intresse för just politik och nyheter överlag . 
 
Sociologen Émile Durkheim menar att skolans huvudsakliga uppgift är att fostra studenterna 
och förmedla vilka föreställningar och sociala regler behövs för att samhället ska fungera, 
vilket också nämns i denna uppsats i teorikapitlet. Av den anledningen kan det utifrån de 
djupintervjuer som genomförts tolkas som att det inte finns ett kollektiv som styr individer utan 
att individualismen har utvecklat människor som idag tar egna beslut kring sina medievanor. 
Dock skriver utbildnings- och kultursociologen Donald Broady om hur Bourdieu såg på hur 
individer präglas av det förhållningssätt som råder i den kultur de lever i. För att konkretisera 
detta i förhållande till de djupintervjuer som genomförts i denna uppsats menar Bourdieu rent 
krasst att de som är uppvuxna i en miljö där de primära fokuset har varit på fysiskt arbete och 
inte på akademisk utbildning inte, i lika stor utsträckning som de som har utbildat sig på 
akademisk nivå, konsumerar nyheter. Det finns tendenser som tyder på att det som Bourdieu 
talar om ovan stämmer, åtminstone när det gäller den politiska frågan som trots allt till viss del 
hör ihop med frågan om nyhetskonsumtion. De personer vars föräldrar har en lägre 
utbildningsnivå har besvarat frågorna som ställdes om politik på följande sätt: 
 
“Jag har ett intresse för politik men sen känner jag att jag inte är tillräckligt insatt för att säga 
att jag står någonstans för jag känner att man måste veta vad man snackar om innan man 
ställer sig på någon sida och inte bara lyssna på en åsikt för att se vad partiet representerar 
sen skulle jag inte dra upp ämnet och diskutera med folk men börjar någon pratar med mig så 
är jag öppen. Nästa val ska jag sätta mig in i de olika partierna mer för sist så röstade jag 
blankt för att du kände att du inte hade kunskapen att lägga min röst för jag vet inte vad hela 
partierna står för. Jag vill kunna hålla med.” (Sanna) 
 
“Mitt intresse för politik är lågt, så länge det fungerar så är jag nöjd. Jag vet inte varför jag 
inte är intresserad av politik, jag lägger hellre tiden på andra saker men sen är det viktigt att 
vara med och forma sitt land och det gör jag genom att rösta. Man påverkas ju mestadels av 
umgänge och kompisar. Gällande politiken på en skala mellan 1-10 är jag en 2:a. Jag hoppar 
oftast över debatter och nyheter om politik, så länge det inte gäller något roligt som Jimmy 
Åkesson har sagt. Mitt intresse är relativt lågt och min relation till politik är inte bra för att jag 
ser det som tråkigt och ointressant och jag förstår inte det eftersom jag inte har lagt tid på det. 
Jag förstår alla termer de pratar om men jag vill hellre lägga min tid på annat.” (Carlos) 
 
“Nja... Den är inte så stor just nu. Känns inte som man har tid och ork. Jag är ju med i facket 
och så och då blir det ju att man har lite koll på det. Men tidigare så har jag nog varit lite mer 
aktiv, typ inom facket då som sagt.” (Carl) 
 
“Oj, det är jag inte alls intresserad av. Kan ingenting om sånt.” (Mikaela) 
 

I dessa svar finns flera gemensamma nämnare, nämligen föräldrarnas utbildningsnivå, 
avsaknad av kunskap om politik men framför allt avsaknaden av intresse för politik. Det finns 
tecken som tyder på att ingen av de tillfrågade ovan är verkligt intresserade av politiska frågor 
eftersom samtliga ser det som något som de måste sätta sig in i. Svaren från de tillfrågade kan 
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tolkas som att politik är ett ämne som är omfattande, svårt och tråkigt. Dessa personer har 
troligtvis inte det symboliska eller kulturella kapitalet som Bourdieu 
 syftar till och som bidrar till att en individ i folkmun kallas kultiverad. Trots detta finns de 
tendenser i dessa svar som åtminstone kan tolkas som att det finns någon form av intresse att i 
framtiden bli mer intresserad av politik, åtminstone hos Sanna som inte vill lägga en partisk 
röst när hon själv inte vet något om partierna. Utifrån Carlos och Carls svar finns det tecken 
som tyder på att de anser att politik kräver tid, vilket är ett svar som visar på att de har en bild 
av politik som ett brett ämne.  
 
 

 

5.5 Betydelsen av habitus i förhållande till individers nyhetskonsumtion 
traditionella medier 

Studien visar att individernas habitus spelar roll när det kommer till deras attityd och inställning 
till nyhetsmedier. Detta kan vi särskilt se när vi undersöker individernas och deras föräldrars 
bakgrund. Individernas bakgrund har i många fall återspeglats i de medieval de gör under en 
vanlig dag. Detta beror på att habitus påverkar de val som individer gör i vardagen, vilket ger 
oss en förklaring till varför vissa individer väljer eller väljer bort nyhetsmedier i sin vardag. De 
individer som levt ett liv med föräldrar och vänner som konsumerar nyheter och ofta samtalar 
om samhällsfrågor tenderar att i större utsträckning själva konsumera nyheter jämfört med 
andra. Vi kan t.ex. se att Carlos bakgrund med föräldrar från ett krigshärjat land främst tog del 
av nyheter om kriget under Carlos uppväxt och att de i stor utsträckning valt bort all annan 
samhällsinformation. Detta har påverkat Carlos egna handlingar och har resulterat i att hans 
nyhetskonsumtion idag är minimal, trots hans höga utbildning. Detta är ett exempel på att det 
inte enbart är utbildning och socioekonomisk status som spelar roll när det kommer till 
nyhetskonsumtion, utan att även habitus spelar stor roll. 
 

6. Slutsatser och avslutande diskussion 
I detta avsnitt kommer vi dels att diskutera och förklara studiens resultat och dels ta upp 
studiens för- och nackdelar. Vi kommer även att presentera de viktigaste resultaten och 
diskutera detta i förhållande till det teoretiska underlaget. Avsnittet kommer att delas in i 
underrubriker för att det ska bli lättare att följa med i texten. Studiens för- och nackdelar är det 
första som kommer diskuteras eftersom att dessa faktorer är till hjälp för att förstå de resultat 
som presenteras senare i avsnittet. 
 

6.1 Studiens för- och nackdelar 
Då studien ämnar att undersöka individer med olika socioekonomiska bakgrunder och deras 
förhållningssätt till nyhetskonsumtion är det en fördel att vi har använt oss av en kvalitativ 
metod i form av djupintervjuer. När man genomför djupintervjuer ställer man förbestämda 
frågor som ska få intervjupersonerna att känna och tänka efter när de ger sina svar så att de blir 
så utförliga som möjligt (Olsson, 2008:49-50). Dessutom ställer man individuellt anpassade 
följdfrågor som bidrar till ett ännu större djup i svaren. Frågorna som ställdes utformades och 
inspirerades delvis med hjälp av frågor som ställts i tidigare undersökningar, men även med 
hjälp av det teoretiska underlaget som vi presenterade tidigare i uppsatsen. Eftersom att 
frågorna utformades på detta vis försäkrar vi oss om att frågorna bidrar till relevanta svar som 
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sedan går att analysera på ett vetenskapligt sätt, något som vi anser ger validitet till studien. En 
annan fördel med studien är att det teoretiska underlaget är relevant och tillräckligt för att vi ska 
kunna analysera intervjupersonernas utsagor och på så vis besvara de frågeställningar som 
presenterades i uppsatsens syfte. Det teoretiska underlaget behandlar framförallt tre områden; 
massmedias funktion i samhället, mänskliga behov i förhållande till medier samt klassteori. 
Med andra ord innebär detta att vi med hjälp av teorin dels kan se tendenser hos grupper med 
liknande socioekonomisk bakgrund, men även att vi kan se varje intervjuperson som en individ 
och förklara dennes handlingar och beteenden. 
 
 
 
Den största nackdelen med studien är urvalet och antalet deltagare i intervjun. Detta eftersom vi 
ville ha intervjupersoner från olika bakgrunder och livssituationer ansåg vi att det var lättast att 
hitta dessa personer i vår bekantskapskrets. Vi frågade därför bekanta om de hade någon 
arbetskollega eller avlägsen släkting (viktigast var att de inte skulle ha någon direkt relation till 
uppsatsförfattarna) som kunde delta i intervjun. Detta är något som skulle kunna begränsa 
spridningen i urvalet. Istället för detta tillvägagångssätt bör man istället försöka hitta deltagare 
helt utanför sin bekantskapskrets genom att t.ex. samla in e-postadresser och sedan ställa ett par 
frågor med syftet att få en så bred spridning i urvalet som möjligt. Vi anser även att sju 
deltagare är på gränsen till för lite för att kunna se tendenser mellan individerna och grupperna, 
men då vårt resultat stämmer överens med tidigare forskning och får stöd i det teoretiska 
underlaget anser vi att det ändå är tillräckligt för att få fram ett trovärdigt resultat. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Det  första  vi kan konstatera  är att vår studie styrker  de resultat som i tidigare forskning 
(Strömbäck, Djerf-Pierre & Shehata, 2012) visar att individer med hög socioekonomisk status 
konsumerar nyheter i större utsträckning jämfört med de individer med låg socioekonomisk 
status. Vi använde oss av samma index (TNMU) som Strömbäck m.fl. använt för att identifiera 
vilka som söker sig till, respektive tar avstånd från nyheter. Syftet med vår studie var dock att 
ta reda på varför individer väljer, eller väljer bort att konsumera nyheter snarare än att enbart 
konstatera att det är som det är. Med andra ord är syftet med studien att undersöka vilka 
socioekonomiska skillnader som påverkar dessa handlingar. För att kunna diskutera resultatet 
på ett så tydligt sätt som möjligt har vi delat in intervjupersonerna i två grupper; Individer med 
hög utbildning (högskolestudier), samt individer med låg utbildning (gymnasie eller lägre). 
 
 
Individer med hög utbildning 
Resultatet visar på att individerna i denna grupp generellt (det förekom en individ som bröt 
normen) kommer från familjer där även föräldrarna har en hög utbildning. Individernas utsagor 
visar även att de har ett intresse för nyheter och samhällsfrågor, ett intresse som ofta delas med 
föräldrarna. Det är tydligt att individerna i denna grupp har ärvt detta intresse, något som 
Broady (1998) kallar kulturarv. Broady förklarar också att kulturellt kapital inte automatiskt 
ärvs vidare till nästa generation, utan att det är något som ständigt måste vårdas och 
upprätthållas. Resultatet av intervjuerna pekar på att individerna i denna grupp visar ett stort 
intresse av att vårda sitt kulturella arv, vilket kan förklaras genom att de är medvetna om de 
positiva konsekvenser socialt kapital medför. 
 
Denna grupp visar också tendenser till att uppleva positiva känslor när de håller sig 
uppdaterade, särskilt i sociala sammanhang eftersom att de då kan delta i konversationer och 
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diskussioner med andra individer. Detta förklaras av Couldry (2012) genom de mänskliga 
behov varje individ har, och i detta fall handlar det om sociala behov. Då individerna i 
intervjugruppen är högt utbildade och arbetar med människor med likvärdig utbildning och 
kulturellt kapital, anser individerna att de måste hålla sig uppdaterade för att inte bli socialt 
utstötta. Denna medvetenhet är ett viktigt resultat i vår studie eftersom att det förklarar varför 
de handlar som de gör. 
 
 
Massmedier fyller en rad olika funktioner, inte minst i underhållningssyfte (McQuail, 2010) 
vilket är ett annat mänskligt behov som behöver fyllas. Couldry (2012) menar att individers 
behov av underhållning delvis existerar för att kunna pausa från vardagen och koppla av. Detta 
är intressant eftersom att individerna i denna grupp tenderar att underhållas av nyheter och ser 
nyhetskonsumtion som ett nöje. Även detta ger en förklaring till varför individerna söker sig till 
nyhetsmedier. 
 
Gemensamt för denna grupp är också att individerna litar på de traditionella nyhetsmedierna 
och anser att innehållet är av relativt bra kvalitet. De anser med andra ord att medierna fyller de 
funktioner de är ämnade att göra, som t.ex. att informera och underhålla medborgare i 
samhället (McQuail, 2010). Denna uppfattning delas främst när det gäller innehållet och 
kvalitén i public service-kanalerna i radio och TV samt dagstidningar. Kommersiella radio- och 
TV-kanaler samt kvällstidningar ansågs vara av lägre kvalitet och konsumerades i mindre 
utsträckning. Enligt Strömbäck m.fl. (2012) är nyhetskonsumtion i public service-kanalerna av 
större vikt än de kommersiella, eftersom att de har ett tydligt ansvar att vara objektiva och 
sanningsenliga. Strömbäcks studier visar även att de som han benämner som nyhetssökare 
generellt föredrar nyheter i public service-kanalerna vilket vi kan se även i vår studie. 
 
Individer med låg utbildning 
Denna grupp kommer generellt från familjer där även föräldrarna har en lägre utbildning. 
Individernas utsagor visar att både de själva samt deras föräldrar saknar ett aktivt intresse av att 
konsumera nyheter, samt att det finns en inställning om att det finns “viktigare” saker att göra 
än att spendera tid på nyhetskonsumtion. Denna grupp visar tydligt på ett lägre kulturellt 
kapital jämfört med den högre utbildade intervjugruppen. På samma sätt som den första 
intervjugruppen ärver intresset att hålla sig uppdaterade och informerade (kulturarv), ärver 
denna grupp istället sina föräldrars avsaknad av intresse (Broady, 1998). Den gemensamma 
synen om att det finns viktigare saker att göra än att ta del av nyheter, kan förklaras med hjälp 
av det som Broady benämner som utbildningssociologi. Detta innebär att individer handlar 
utifrån de socialt gemensamma trosuppfattningar som existerar i den kultur de lever och är 
uppväxta i. Har man ett lågbetalt yrke eller ett arbete som kräver fysiska och praktiska 
kunskaper är det viktigare för dessa individer att arbeta hårt eller att utveckla sina tekniska 
färdigheter inom det arbetsområde man är aktiv inom. 
 
Dessa individers handlingar kan även förklaras med det sociala behov som Couldry (2012) tar 
upp. Eftersom att dessa människor lever i en kultur där t.ex. hårt arbete eller praktiska 
färdigheter är av högre värde än att vara bildad och kultiverad, anser individerna att det inte är 
värt att lägga mer tid än nödvändigt på nyhetskonsumtion. Man prioriterar helt enkelt andra 
saker som anses vara viktigare i den kultur man lever i. 
 
Individerna i intervjugruppen tenderar även att tycka att nyheter är tråkiga och tidskrävande att 
ta del av, vilket i sig förklarar varför de väljer bort att konsumera det. Men en mer djupgående 
förklaring till varför de anser att det är tråkigt kan vara det faktum att nyhetskonsumtion fyller 
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få, eller inga av de mänskliga behov som Couldry beskriver. Individerna anser nämligen inte att 
nyheter varken är underhållande eller att de fyller ett socialt behov. 
 
 
 
Dessutom fanns det en inställning i intervjuruppen om att det är svårt att veta vilka 
nyheter  som går att lita på och var man hittar de “bra” nyheterna. Detta kan ses som att 
massmedierna och nyhetsbolagen misslyckats med sitt syfte att nå fram med information till 
allmänheten (McQuail, 2010), eller att dessa individer behöver informeras och få hjälp med att 
sålla i mediebruset. Broady (1998) menar nämligen att individer med lågt kulturellt kapital inte 
har samma förutsättningar som andra att göra aktiva val i form av att konsumera nyheter, 
eftersom att de inte är medvetna om de positiva konsekvenser det medför, vilket i sin tur 
innebär att de inte blir lika motiverade. 
 
Trots detta så visar denna grupp tendenser till att oftare klicka på nyhetslänkar som delats via 
sociala medier, som t.ex. Facebook. Dessutom är denna grupp flitigare användare av sociala 
medier och det är tydligt att individerna använder dessa forum för underhållning. Personerna 
sökte dock inte aktivt upp några nyheter utan klickade bara på länkar som någon annan delat, 
men när de väl var inne på nyhetssidan var det flertalet individer som fortsatte att läsa andra 
nyheter. Detta anser vi tyda på ett visst intresse, men intervjuerna gav inte tillräckligt säkra 
resultat för att fastställa detta. 
 
Gemensamt för båda grupper 
Resultatet av intervjuerna visar dock inte enbart skillnader mellan grupperna, utan även vissa 
likheter. Alla som deltog i intervjuerna delade uppfattningen om att det är viktigt att ta del av 
nyheter på ett eller annat sätt, eftersom att man måste hålla sig uppdaterad om omvärlden. Trots 
denna gemensamma uppfattning skiljer sig individernas handlingar grupperna mellan. 
Individerna med hög utbildning väljer nämligen i mycket högre utsträckning att konsumera 
nyheter än den andra gruppen. Detta går återigen att koppla till Broady (1998) och de tankar 
angående att en individ måste vara medveten om de positiva konsekvenserna utbildning och 
nyhetskonsumtion har. Att ha personliga erfarenheter av detta är också en motiverande faktor, 
något vi enbart kan se tendenser hos i intervjugruppen med högt utbildade individer. 
Intervjugruppen med lägre utbildning ansåg dock själva att de håller sig tillräckligt uppdaterade 
genom att läsa länkar på Facebook, eller få höra om nyheter av vänner och familj. Denna 
uppfattning verkar även stämma eftersom att de konsumerar tillräckligt mycket information i 
förhållande till vad som förväntas i de sociala sammanhang de försätter sig i (Couldry, 2012). 
Frågan är dock om det kan få andra oanade konsekvenser i form av t.ex. större klasskillnader, 
något som vår undersökning tyvärr inte kan ge ett svar på. 
 
Grupperna var även helt överens om att det fanns ett alldeles för stort medieutbud och att det 
var svårt att sålla i mediebruset. Även här kan vi dock se skillnader i hur individerna handlar 
grupperna mellan. De med lägre utbildning tenderar att helt strunta i att sålla vilket resulterar i 
att de enbart tar del av de nyheter andra valt ut, t.ex. delningar via Facebook. Den andra 
intervjugruppen har istället en tydlig bild av vilka nyhetsmedier de anser vara pålitliga, oftast 
publik service- baserade kanaler. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 
I denna del kommer vi att presentera de tankar och idéer som dykt upp under uppsatsens gång. 
Dessa tankar och idéer ämnar att inspirera till vidare forskning inom samma område som denna 
uppsats behandlar. 
 
Eftersom att tidigare studier främst undersökt vilka individer som söker sig till, respektive tar 
avstånd från nyheter och denna studie undersökt varför dessa individer agerar som de gör, 
faller det sig naturligt att även undersöka vilka konsekvenser detta kan få. Strömbäck m.fl. 
(2012) tror nämligen att om antalet nyhetsundvikare ökar i samma takt som idag, kan gapet 
mellan klasserna öka. Även vi delar denna uppfattning. Trots att vi inte undersökt 
konsekvenserna kan vi dock se skillnader när det kommer till inställningar och uppfattningar 
mellan grupperna, något som kan leda till stora kunskapsklyftor. Vi tror att vår studie kan vara 
till hjälp för att förstå orsakerna till individers val att välja eller välja bort nyheter, vilket är en 
bra grund för att undersöka konsekvenserna. 
 
 

Resultaten har också visat att även de som undviker att konsumera nyheter trots allt tycker att 
det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Problemet är dock att de tycker det är svårt att sålla bland 
i mediebruset samt att de inte vet vilka nyheter de kan lita på. Det finns också en generell 
uppfattning om att nyhetskonsumtion är en tråkig och tidskrävande aktivitet. Därför skulle det 
vara intressant att undersöka vad som kan få dessa individer att ändra inställning till 
nyhetskonsumtion. En infallsvinkel skulle också kunna vara att man undersöker om de 
traditionella nyhetsmedierna främst är anpassade för de som redan är bildade och kultiverade, 
samt om de exkluderar arbetarklassen. 
 
 

6.4 Huvudslutsatser och sammanfattning 
 

• Individer som har föräldrar med hög utbildning och ett intresse för nyheter tenderar själva att 
vara högt utbildade och fatta intresse för nyheter. 
 

• Individer med hög utbildning är i större utsträckning mer medvetna om de positiva 
konsekvenser som nyhetskonsumtion kan tillföra i t.ex. sociala sammanhang och i yrkeslivet. 
 

• Individer med hög utbildning tenderar att socialisera sig med andra högutbildade individer där 
nyhetskonsumtion är en viktig del av kulturen. 
 

• Individer med hög utbildning får till viss del sitt behov av underhållning tillfredsställt genom 
att konsumera nyheter. 
 

• Dessa positiva aspekter får individer med hög utbildning att känna sig motiverade till att 
konsumera nyheter. 
 

• Individer som har föräldrar med låg utbildning och ett bristande intresse för nyheter tenderar 
själva att vara lågt utbildade och ha ett bristande intresse för nyheter. 
 

• Individer med låg utbildning värderar andra saker, som t.ex. praktiska färdigheter, högre än att 
vara bildad och kultiverad. 
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• Individer med låg utbildning är inte lika motiverade att uppsöka nyheter eftersom att detta inte 

krävs i sociala sammanhang eller i yrkeslivet. 
 

• Bristen på positiva konsekvenser av nyhetskonsumtion gör att individerna inte blir lika 
motiverade att uppsöka nyheter. 

•  
Detta resultat är viktigt för att förstå vilka socioekonomiska skillnader som påverkar individers 
handlingar och motivation när det kommer till att konsumera nyheter. Resultatet ger också en 
bild över de klasskillnader och kunskapsklyftor som råder vilket bör diskuteras inom politiken, 
men även inom företag och organisationer som driver nyhetsmedier. 
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