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ABSTRACT 

Titel: Lokala nyheter: trist, tråkigt, och alldeles alldeles underbart – En kvalitativ studie om lokala 

nyhetsmedier och unga i ett digitalt medielandskap 

Författare: Sofia Brattberg Pettersson och Louise Christiansson 

Handledare: Ulrika Sjöberg 

Examinator: Nicklas Håkansson 

Termin: Höstterminen 2010 

Syfte: Att ge förslag på hur lokala medieföretag, såsom TV4 Halland och Hallandsposten, kan 

arbeta strategiskt med innehållet på sin webbplats för att intressera målgruppen unga vuxna, 20-

30 år 

Metod: Kvalitativ forskningsintervju 

Material: Intervjuer med chefer vid två lokala medieföretag och nio personer i åldern 20-30 år 

Huvudresultat: Resultatet visar att det huvudsakliga skälet för informanterna att ta del av 

nyheter är för att få direkta upplysningar om omvärlden samt att stilla nyfikenhet och allmänt 

intresse. Det visar sig också att nätet är den främsta kanalen för att ta del av nyheter. 

Nyhetsmedier är dock bara ett sätt för unga att hålla sig informerade om sin omvärld, de 

använder också personliga nätverk för detta, både Facebook och genom att prata med kompisar 

och familj. Lokala nyheter anses av vissa vara intressanta, hos andra saknas intresset helt. 

Igenkänning en gemensam nämnare för vad som väcker känslor och intresse hos informanterna 

gällande nyheter, även nyheter med dramatisk eller underhållande prägel intresserar. Det kommer 

fram att de unga läser nyheter på nätet annorlunda än i andra medieformer, vilket visar att nya 

användningsmönster för nyhetskonsumtion bildas på nätet. Analysen visar att de lokala 

medieproducenterna som vill intressera en yngre publik bör jobba mycket framställningen av 

bilder och rubriker och ge dessa en dramatisk prägel, fokusera på att skapa igenkänning mot just 

de yngre och vad de kan identifiera sig med, samt vara snabba med uppdateringar. 

Nyckelord: lokala medier, nyheter, nyhetsvärdering, nätet, medielogik, uses and gratifications 

Kontakt: louise.christiansson@gmail.com eller sofia.brattberg@hotmail.com 

mailto:louise.christiansson@gmail.com


 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. En medievärld under förändring: inledning ......................................................................................... 4 

1.1 Syfte och frågeställningar .................................................................................................................................. 5 

1.2 Avgränsning ........................................................................................................................................................ 5 

    1.3 Uppsatsens disposition ...................................................................................................................................... 6 

2. Lokala medieföretag och webb 2.0: bakgrund ..................................................................................... 7 

2.1 Hallandsposten och TV4 Halland ................................................................................................................... 7 

2.2 En ny medievärld................................................................................................................................................ 7 

2.3 Webb 2.0 och den deltagande publiken .......................................................................................................... 9 

2.3.1 Sociala medier och nätverkande .............................................................................................................10 

2.4 Ungas nyhetskonsumtion ................................................................................................................................12 

3. Att förklara medierna och dess publik: teori ...................................................................................... 15 

3.1 Vad är det lokala? .............................................................................................................................................15 

3.2 Nyhetsvärdering ................................................................................................................................................16 

3.3 Mediepublikens behov och förväntningar ....................................................................................................20 

       3.3.1 Identifikation ..............................................................................................................................................23 

3.4 Interaktivitet ......................................................................................................................................................24 

4. Genomförandet av studien: metod...................................................................................................... 27 

4.1 Producentintervjuer: Tillvägagångssätt och urval........................................................................................27 

4.1.2 Att framställa sig själv bättre ...................................................................................................................28 

4.1.3 Att intervjua en journalist ........................................................................................................................29 

4.2 Publikintervjuer.................................................................................................................................................30 

4.2.1 Urval ...........................................................................................................................................................31 

4.2.2 Tillvägagångssätt .......................................................................................................................................33 

4.3 Bearbetning av intervjumaterial .....................................................................................................................34 

5. Nyheter och unga: resultat och analys ................................................................................................ 36 

5.1 Behovet av nyheter, och kanaler för att hålla sig informerad ....................................................................36 

5.1.1 Olika kanaler ..............................................................................................................................................38 

5.1.2 Facebook ....................................................................................................................................................39 

5.2 Det lokala ...........................................................................................................................................................41 

5.2.1 Vad är det lokala? ......................................................................................................................................42 

5.2.2 Lokala nyheter - producenternas uppfattningar ..................................................................................42 

5.2.3 Lokala nyheter – de unga Informanternas uppfattningar ..................................................................44 

5.2.4 Rondeller och kossor? ..............................................................................................................................46 

5.3 Vilka nyheter intresserar ..................................................................................................................................47 

5.3.1 Identifikation och en föreställd gemenskap .........................................................................................50 

5.4 Interaktivitet: från respons till smutskastning ..............................................................................................53 

5.4.1 Möjlighet till respons ................................................................................................................................53 

5.4.2 Smutskastning ...........................................................................................................................................56 

6. Slutdiskussion ......................................................................................................................................... 58 

6.1 Förslag till fortsatt forskning ..........................................................................................................................60 

 

Källförteckning ........................................................................................................................................... 61 

Bilagor .......................................................................................................................................................... 64 



 4 

 

1. EN MEDIEVÄRLD UNDER FÖRÄNDRING: INLEDNING 

Under de senaste åren har det svenska medielandskapet förändrats snabbt. Från att hela svenska 

folket har tittat på ett fåtal tv-kanaler och läst papperstidningar har vi idag en mediesituation där 

utbudet formligen exploderat och publiken får välja och vraka mellan olika mediers innehåll i 

olika medieformer (Hvitfelt 2005:20). För den yngre generationen, som vuxit upp i ett nytt, 

digitalt medielandskap är det en självklarhet att kunna välja från ett stort utbud vilka medier och 

nyheter ifrån hela världen som de tycker är intressanta nog att lägga sin tid på (Flew 2008:1f). Det 

är också lika självklart att de kan göra det via nätet eller i mobiltelefonen, alltså på helt nya sätt än 

publiken har kunnat tidigare. En sådan situation sätter hård press på medieföretagen som alla vill 

försöka locka publiken och fånga deras intresse. Detta gäller även lokala nyhetsproducenter som 

Hallandsposten och TV4 Halland. 

Svenskarna lägger ungefär lika mycket tid på medier som på 1980-talet, trots att utbudet ökat 

markant och även nya medier tillkommit (Hadenius & Weibull 2003:455). Det innebär att tiden 

publiken lägger på medieanvändning delas upp på olika medier och olika innehåll. För 

medieföretagen innebär dagens mediesituation att deras publik fragmenteras, de delas upp i 

mindre publiker, både när det gäller medieformer och medieinnehåll (Hvitfelt 2005:62). På nätet, 

där användaren snabbt kan röra sig mellan olika typer av innehåll, blir konkurrensen ännu 

hårdare. Där konkurrerar även traditionella nyheter med annat innehåll som till exempel social 

medier och journalisternas traditionella producentroll utmanas när publiken kan vara aktiv på 

olika sätt. För producenter av lokala nyheter innebär den nya mediesituationen att de måste 

arbeta på ett sätt som gör att deras lokala nyheter fortsätter att locka publiken trots att publiken 

enkelt kan ta del av nyheter från hela världen på nätet, och trots att nyheter inte längre bara 

inhämtas från traditionella nyhetsföretag. 

2010 gick lokala nyhetsmedier i södra Sverige, bland annat Hallandsposten och TV4 Halland, 

samman med bland annat forskare vid Högskolan i Halmstad och började planera ett 

forskningsprojekt med titeln ’Lokala medier i en globaliserad värld’, där syftet är att undersöka 

publiken och lokala mediers betydelse i deras liv utifrån de frågeställningar som medieföretagen 

har om publiken. Detta visar att producenter av lokala medier själva ser det som relevant att veta 

mer om publiken av lokala nyheter inte minst i dagens digitala medielandskap. Den här uppsatsen 

är tänkt att fungera som en förstudie till projektet Lokala medier.  
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Hedman och Ahlström (Hedman & Ahlström i Hvitfelt 2005:121) belyser svårigheterna 

medieföretagen har idag att kunna upprätthålla hållbara strategier på grund av den snabba 

utvecklingen, och att detta i vissa fall leder till medieföretag utan strategier. Detta leder oss in på 

vår avsikt med den här studien. 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med den här studien är att ge förslag på hur lokala medieföretag, såsom TV4 Halland och 

Hallandsposten, kan arbeta strategiskt med innehållet på sin webbplats för att intressera 

målgruppen unga vuxna, 20-30 år. För att kunna uppfylla syftet är det relevant att veta var de 

lokala medieföretagen som ingår i studien, TV4 Halland och Hallandsposten, står idag. Därför 

utgår frågeställningarna ifrån två perspektiv, ett producentperspektiv och ett publikperspektiv.    

  

Producentperspektiv 

Vad har Hallandsposten och TV4 Halland för föreställningar om den yngre publiken i 20-30- 

årsåldern, och hur arbetar de strategiskt med innehållet på sina webbplatser för att intressera den 

yngre publiken?  

Publikperspektiv 

Genom vilka kanaler håller sig publiken i åldern 20-30 år informerade om sin omvärld, och vad 

har de för behov av att ta del av nyheter? 

Hur viktigt är det lokala för dem? 

Vilka nyheter intresserar dem och vad har de för förhållningssätt till interaktivitet på internet?  

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Den här studien är avgränsad till att studera publiken i åldern 20-30 år och lokala nyhetsmedier i 

Halland med utgångspunkt i Halmstad. De medieföretag vi har valt är TV4 Halland och 

Hallandsposten. Detta på grund av att de båda ingår i projektet ’Lokala medier i en globaliserad 

värld’. TV4 Halland och Hallandsposten är också de största lokala medieföretagen i Halland 

vilket gör deras föreställningar och arbetssätt intressanta. Den begränsade tid som står till 

förfogande för denna studie gör att textanalys inte ryms inom tidsramen. 

Vidare fokuserar studien på nätet. Forskning vi har tagit del av, när det gäller dagspress, har 

fokuserat på papperstidningarna och eftersom nättidningarna har blivit stora de senaste tio åren 

vill vi fokusera på dem. Tidigare forskning har även kunnat konstatera att papperstidningens 

läsvärde sjunker, vilket gör nätet ännu mer intressant (Hvitfelt 2005:72).  
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1.3 UPPSATSENS DISPOSITION 

Inledningsvis ger uppsatsen en bild av det område som ska problematiseras, det vill säga den nya 

medievärlden och vad som kännetecknar den och publiken idag. Sedan följer en beskrivning av 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter - vad det lokala innebär, nyhetsvärdering, mediepublikens 

behov, och en problematisering av det centrala begreppet interaktivitet. Efter detta ges en utförlig 

redogörelse av hur studien genomförts. Avslutningsvis presenteras resultatet av studien ingående, 

samt analys av materialet. Uppsatsen sista del består av en diskussion om uppsatsens resultat och 

framtida forskning.   
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2. LOKALA MEDIEFÖRETAG OCH WEBB 2.0: BAKGRUND 

För att kunna studera lokala mediers betydelse för människor och förstå producenternas 

strategier i ett digitalt medielandskap måste man först titta på hur dagens marknadssituation ser 

ut. Detta kapitel kommer inledningsvis beskriva de medieföretag som ingår studien, det vill säga 

Hallandsposten och TV4 Halland. Vidare kommer dagens medievärld belysas och diskuteras 

utifrån nyckelbegrepp som hör där till, såsom konkurrens, webb 2.0, konvergens och 

interaktivitet. Kapitlet avslutas med att ge en bild av hur ungas nyhetskonsumtion ser ut idag. 

2.1 HALLANDSPOSTEN OCH TV4 HALLAND 

Hallandsposten är ett helägt dotterbolag till Mediebolaget i Halland AB. Tidningen har funnits på 

marknaden sedan 1850 och har 84 000 läsare. Varje dag når den 71 % av invånarna i Halmstad, 

Laholm och Hylte (HP1). Organisationen består av en styrelse, redaktion, annonsavdelning, 

ekonomiavdelning, IT-avdelning och privatmarknad. Redaktionen har 100 anställda, varav åtta 

stycken jobbar med webbplatsen (HP2). På Hallandsposten jobbar de målgruppsstyrt efter 

intresse istället för ålder, detta innebär att Hallandsposten ser personer som intresserar sig för 

lokala nyheter som sin målgrupp, oavsett ålder (Personlig intervju, Hallandspostens chefredaktör, 

2010-11-19). 

 

TV4 Hallands redaktion har i dagsläget sju anställda. Det finns ingen webbansvarig, alla på 

redaktionen lägger upp egna nyhetsklipp eller puffar, alltså texter med länkar till inslagen. 

Webbplatsen är uppdelad i tre spalter och det är endast mittenspalten av dessa som 

lokalredaktionen själv styr över, det andra kontrolleras av en webbmaster som finns på Skåne-

redaktionen. TV4 Halland har en uttalad målgrupp som de arbetar med strategiskt när de formar 

och väljer ut sina nyheter. Målgruppen är kvinnor i yngre medelåldern och arbetsnamnet för 

målgruppen är ”Anna 35”, ett direktiv som kommer ifrån TV4s ledning. Anledningen till att 

Anna 35 är målgruppen är att kvinnor i yngre medelåldern ses som en intressant målgrupp 

kommersiellt sett (Personlig intervju, TV4 Hallands nyhetschef, 2010-11-26). 

2.2 EN NY MEDIEVÄRLD 

Sverige har länge haft ett enhetligt och begränsat medieutbud med några stora dagstidningar och 

ett fåtal TV- och radiokanaler. Detta har genom utvecklingen av bland annat ny teknik förändrats 

och idag kan man tala om ett nytt medielandskap. Terry Flew (2008) påpekar att tekniken inte är 

det enda som bör beaktas i medieutvecklingen, utan det intressanta är när man frågar sig hur 

tekniken är en faktor i bredare samhällsförändring. Han menar att frågan ”vad som är nytt för 
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samhället med nya medier”, är intressantare än att bara fråga ”vad nya medier är” (Flew 2008:2). 

Enligt Hvitfelt (2005:89) är tekniken en viktig grund till utvecklingen, men det är helhetsbilden 

och faktumet att teknikutvecklingen förändrat mediernas produktions-, distributions- och 

konsumtionsteknik, som i sin tur förändrar medieutbudet och konsumenternas medievanor som 

är det intressanta. Vad kännetecknar då, mer specifikt, det nya medielandskapet? 

 

Sedan 1990-talet har det svenska mediesystemet genomgått en genomgående förändring på alla 

områden. Enligt Hadenius och Weibull (2005:443) har utvecklingen påverkats av ekonomiska 

faktorer samt tekniska framsteg, men även den svenska avregleringen de senaste 20 åren har i hög 

grad påverkat utvecklingen av svenska medier och deras marknadssituation. Medieutbudet, både 

gällande medieformerna och medieinnehållet, har som följd ökat dramatiskt. Detta har lett till den 

hårda konkurrens som idag är utmärkande för det nya medielandskapet (Hvitfelt 2005:32). 

Konkurrensen får i sin tur flera konsekvenser för nyhetsföretagen.  

Dels påverkas innehållet på olika sätt, då producenterna av nyheter måste göra sitt yttersta för att 

locka till sig publiken. Nyhetsföretagen måste därför anpassa sig till publiken och dess 

efterfrågan. Detta resulterar exempelvis i att innehållet i artiklar och TV-inslag formas 

annorlunda. Nyheter får ofta en mer dramatisk och sensationsaktig form, detta på bekostnad av 

sakligheten (Hvitfelt 2005:33). Även ”infotainment” blir vanligare i medierna. Med detta menas 

att information och underhållning blandas så att seriösa ämnen får en mer underhållande form 

för att bli mer populära hos publiken. Michael Karlsson (Karlsson 2006 i Olsson 2007:39ff) 

beskriver att denna trend att producera uppseendeväckande istället för relevanta nyheter kan blir 

vanligare i framtiden, speciellt på nätet där journalister direkt får respons på nyheter i form av 

kommentarer. Via kommentarerna får journalisterna också ta del av publikens spekulationer kring 

nyheterna, spekulationer som journalisterna kanske bygger vidare på. Karlsson beskriver att 

journalism of assertion kan bli vanligare, vilket innebär att journalistiken riktar in sig mer på att 

byggas kring en rad påståenden än sanningssökande. Hvitfelt (Hvitfelt 2005:46) tror dock att 

utvecklingen kommer gå åt två håll, dels att mer dramatik, sensation och fiktion kommer 

efterfrågas mer av vissa, men också att mer saklig och djupare information kommer efterfrågas av 

andra. Något som leder till större kunskapsklyftor. Med detta menar han att kunskapsstarka i 

samhället, till exempel högutbildade och högt uppsatta personer i samhället kommer ta del av 

sakligare information. Lågutbildade och lågavlönade däremot kommer att ta del av mer 

sensationsaktiga och dramatiska nyheter (ibid).    
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För nyhetsföretagen innebär det ökade utbudet och konkurrensen även att dess publik 

fragmentariseras, då publiken delas upp på ett större medieutbud. För publiken bidrar den ökade 

selektiviteten till ökad individualisering, det vill säga att varje enskild person kan välja vad i ett 

stort medieutbud de vill ta del av så att de nyheter och det innehåll de tar del av bara är sådant de 

är intresserade av (Hadenius, Weibull 2005:455). Detta innebär också att journalisterna förlorar 

lite av sin roll som gatekeepers, det innebär att de delvis blir av med makten att bestämma vad 

som är en nyhet. Det kan var och en själv bestämma på nätet genom egna val (Hvitfelt 2005:77).  

2.3 WEBB 2.0 OCH DEN DELTAGANDE PUBLIKEN 

Medielogik, som innebär att ett medium anses ha sin egen inneboende logik, är något som flera 

forskare belyser. Detta kan beskrivas som mer eller mindre uttalade grundregler om hur 

innehållet i ett visst medium ska framställas (Hvitfelt 2005:34). Mediet har som kanal sina egna 

styrkor och svagheter vad gäller vilket innehåll, i vårt fall nyheter, och hur de ska utformas för att 

passa mediet. För att skapa framgångsrika produkter för nätet, nyheter eller annat innehåll måste 

nätet användas efter den speciella karaktär den har som medium (Nygren 2008:145).  

Hadenius och Weibull beskriver i sin tur medielogik i fyra kategorier: mediedramaturgi, 

medieformat, mediets arbetsrutiner och mediets arbetsmetoder. Gällande mediedramaturgin 

menar Hadenius och Weibull att det ”i första hand avser en samling beslutsregler och 

överväganden som existerar för att fånga - och hålla kvar publikens uppmärksamhet” (2003:345f). 

På nätet, där både tidningar, radio och TV nu konvergerar, gäller alltså specifika beslutsregler och 

överväganden för att intressera och behålla publiken inom nätet som kanal. Nätet fungerar som 

en plattform för de traditionella medierna och den digitala kommunikationen innefattar och 

förenar både skriftspråk, bildspråk och ljud, vilket gör nätet till ett multimedialt medium. Denna 

konvergens mellan uttrycksformer benämns av Manuel Castells som supertext, och även Castells 

belyser mediernas logik utifrån detta begrepp. Enligt honom förändrar den digitala medieformen 

innehållet och budskapen uttrycks i ett liknande kognitivt mönster. För att använda en viss kanal 

måste man anpassa sig till mediesystemets logik och supertextens krav på innehåll och form 

(Castells i Hvitfelt 2005:23f). TV (och webb-tv) beskrivs som ett uttryckssätt där bilden är det 

viktigaste och TV:s logik beskrivs som underhållningens, då bilder är bra på att skapa känslor. 

Texter är bättre på att fördjupa publiken i ett skeende eller ett ämne. Nätet är dock inte optimalt 

för långa texter, då det är svårare att läsa på skärm än på papper. Vad nätet är optimalt för är till 

exempel innehåll som uppdateras ofta och interaktivitet (Nygren 2008:145). Detta diskuteras 

vidare under stycke 3.4 interaktivitet.  
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En annan utveckling som är karaktäristisk för det nya medielandskapet är konvergens, som 

innebär att medierna mer eller mindre smälter samman (Hvitfelt 2005:17). Det finns olika typer 

av konvergens.  

 1. Nätkonvergens 

Ett nätverk kan användas för att skicka olika digitala signaler. Det är ingen skillnad på bild, ljud 

och text eftersom att allt skickas som bitar eller bites.  Exempelvis kan man använda samma nät 

för telefoni, bredband och TV.  

2. Apparatkonvergens 

Olika typer av tjänster används och utnyttjas med samma apparat. Exempelvis är TV-tittande inte 

längre knutet till TV-apparaten, radio-lyssnandet är inte längre knutet till radion. 

3. Tjänstekonvergens 

Olika typer av tjänster och innehåll smälter samman.  

4. Marknadskonvergens 

Olika typer av marknader smälter samman. En nätoperatör kan exempelvis köpa upp ett kabel 

TV-nätverk.  

Detta fenomen är en tydlig del av det nya medielandskapet (ibid). TV-kanalerna skapar webb-TV, 

papperstidningarna har nätupplagor, ibland med både nyhetsartiklar och egen webb-TV. Även 

ägandet konvergeras. Stora koncerner uppstår där distributionen och kontrollen av medierna 

hamnar på färre företag. Även det journalistiska arbetet påverkas till följd av konvergensen. Ett 

nytt begrepp, ”multi-reporter” har uppstått och innebär att journalister inte längre bara är 

författare av texter utan även fotograferar, filmar, redigerar och i samband med internets 

framväxt får de en stor roll i interaktiviteten med läsarna. Journalisternas artiklar diskuteras och 

kommenteras på ett nytt sätt och i större mängd vilket leder till att varje enskild journalist får ta 

en större del i samhällsdebatten, det vill säga veta vad människor tycker (Nygren 2008:15). Detta 

diskuteras och problematiseras vidare under 5.4 interaktivitet i teorikapitlet.  

2.3.1 SOCIALA MEDIER OCH NÄTVERKANDE 

Att nätet har sina egna styrkor är något som även Flew (2008:17) beskriver när han belyser en 

definition av det som kallas webb 2.0: 



 11 

”the business revolution in the computer industry caused by the move to the internet 

as a platform, and the attempt to understand the rules for success on that new 

platform”. 

Citatet, som är sagt av Tim O’Reilly är en förklaring av begreppet webb 2.0, och som även 

benämns social networking media innebär att nätets logik blivit deltagande och nätverkande. 

Detta skiljer sig från andra medieformer men även från webb 1.0 då producenter producerade 

och publiken tittade, lyssnade och läste. Detta kan ses som en slags envägskommunikation. I dag 

har användarna en möjlighet att vara mer deltagande. Några exempel på det är populära sajter 

som Facebook, Wikipedia, Youtube, Blogger, Myspace och flickr, som alla bygger på 

användargenererat material och nätverk (ibid). Bloggarna har skapat sin egen ”bloggosfär” på 

nätet, Facebook visar ”nyheter” om de kontakter användarna lagt till, och länkar till Youtube och 

andra sajter skickas mellan personer i sociala medier. Den här deltagandekulturen som webb 2.0 

innebär påverkar även nyhetsmedierna. Dels då en aktiv publik kan kommentera och interagera 

med medieproducenterna och varandra på olika sätt. Men även genom att den traditionella 

journalistiska producentrollen förändras när publiken har tillgång till den offentliga mediearenan 

och kan producera och publicera material på nätet. Att gränsen mellan produktion och reception 

suddas ur kan även hota journalistiken som profession. Detta menar Karlsson (Karlsson 2006 i 

Olsson, 2007:34f) som lyfter fram att kunskapsmonopolet förändras, nu när publiken både tar 

emot nyheter och producerar dem själva. Detta har även skapat begreppet medborgarjournalistik, 

som betyder att vem som helst kan vara ”journalist” på nätet. Journalisterna har således inte 

längre ensamrätt på att producera innehåll på mediearenan. Anders R. Olsson menar att det i 

framtiden kan bli så att journalister pekar ut och samordna information till medborgarna istället 

för att, som idag, samla ihop och skriva allt själva (Olsson 2006:180ff). 

Hvitfelt (2005:176) diskuterar hur de sociala medierna delvis har tagit över nyhetssajterna roll i 

vissa aspekter. De konkurrerar både genom sitt innehåll, det vill säga att man genom exempelvis 

bloggar eller Twitter kan ta del av nyheter, men också genom den tid som mediekonsumenterna 

lägger på nätet. En av Facebooks funktioner är användaren på förstasidan kan läsa nyheter, 

antingen ”toppnyheter” och ”senaste”, av och om de kontakter och vänner de har på Facebook i 

deras så kallade statusrad. Där kan användarna även lägga upp länkar, bilder, filmer och dylikt 

som de anser vara intressant och vill dela med sig av till sina kontakter. Allt material visas på 

första sidan som just nyheter.  

De sociala medierna tar också till viss del över de annonsörer som nättidningarna har, eftersom 

annonsörerna följer konsumenterna (ibid).  
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Sociala medier kan även användas som ett hjälpmedel i det journalistiska arbetet. Till exempel kan 

journalister som bloggar få kommentarer av läsarna, kommentarer som kan bidra till ett fylligare, 

intressantare och därigenom bättre material. Genom sina egna bloggar, eller Twitter-sidor, kan 

publiken också länka till artiklar eller inslag. De sociala medierna fungerar då som en slags 

reklamkanal för nyhetssajterna.  

2.4 UNGAS NYHETSKONSUMTION  

Det nya medielandskapet ger publiken nya möjligheter att ta del av nyheter. I den här studien, 

med fokus på unga och nyheter, är det relevant att ge en bild av hur den yngre publikens 

nyhetskonsumtion ser ut idag i Sverige. 

En vanlig dag använder ca 85 procent av svenskarna i åldern 20-30 år internet, siffran är närmare 

90 procent en vanlig vecka. Per dag lägger de i genomsnitt ca två timmar på mediet, det är mer tid 

än de lägger på något annat medium, även om TV och radio också är populärt (Nordicom1). I C-

uppsatsen ”Nyheter är när George Bush gör något dumt” av Karlsson och Augustsson (2006) har 

man studerat ungdomars nyhetsvanor och kommit fram till att unga vill ta del av nyheter 

dagligen, nyheter inom olika typer av genrer så som exempelvis sport, nöje, kultur och politik. 

Men ungas nyhetskonsumtion, både vad de tar del av, och i vilka medieformer, har förändrats 

drastiskt de senaste decennierna. Detta menar Josefine Sternvik i en artikel som baseras på SOM-

institutets forskning (Sternvik 2010:374ff). 

 

Sternvik beskriver att en åldersskiktning i nyhetskonsumtion funnits redan innan ”de nya 

medierna” kom, då äldre intresserar sig mer för nyheter eftersom de är mer socialiserade i 

samhället. Men hon beskriver att ålder idag spelar ännu större roll i nyhetssammanhang. Det som 

skiljer ungas nyhetskonsumtion idag från de äldres samt från tidigare generationers unga är dels 

att unga idag i mindre utsträckning tar del av det hon kallar ”traditionella nyheter” som till 

exempel Rapport SVT eller Ekot i SR. Istället besöker de nyhetssajter som exempelvis 

Nyheter24. En andra punkt som skiljer ungas nyhetskonsumtion idag är apparatkonvergensens 

betydelse, att unga i större utsträckning använder samma medium, nätet eller mobiltelefonen för 

både TV-tittande, radiolyssnande och tidningsläsande.  

Unga kompletterar de traditionella medieformerna med de nya. Det är även tydligt att unga idag i 

större utsträckning ersätter de gamla medieformerna med de nya, menar Sternvik. Som figur 1 

visar är exempelvis andelen som endast tar del av dagstidning på nätet hela 19 procent. Denna 

utveckling gör att de traditionella nyheterna har en publik som ökar med åldern. De nya 
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medierna, som till exempel nätnyheter och nyheter i mobilen, har däremot en publik som minskar 

med åldern. Unga tar alltså del av nyheter i andra medieformer än äldre, och de tar del av ett 

annat innehåll.  

Sternvik gör även en koppling mellan sjunkande nyhetskonsumtion och livsstil. Hon menar att 

eftersom ungas nyhetskonsumtion när det gäller TV, radio och dagstidningar varit sviktande en 

längre tid kan detta möjligen vara kopplat till att traditionella nyheterna inte längre kan förmedla 

nyheter som är ”ackommoderade med den yngre generationens nya livsstil och värderingar”. Detta, menar 

hon, kan vara en anledning till att nya nyhetskanaler lyckas fånga upp yngre. De nya 

nyhetskanalerna har anpassat både sin nyhetsförmedling gällande dess innehåll och utformning 

för en yngre publik och dess värderingar och livsstil (ibid).   

 

 

Figur 1. Nya medieformers tillägg till traditionella nyhetsformer 2009 – regelbunden nyhetskonsumtion bland unga vuxna i 

åldern 16-29 år. Källa: Sternvik (2010) 

Även Maria Gånheim och Jasmine Ydestrand (2006:49) gör i C-uppsatsen Dags att abdikera er 

dagstidning en koppling mellan ungdomars val av medieform och livsstil. Enligt deras studie kan 

ungdomars bristande intresse för papperstidningar kanske kopplas till livsstil. Detta eftersom 

ungdomar på grund av sin rörliga livsstil inte tar sig tiden att sitta ner och läsa en papperstidning. 

Däremot tillhör det deras livsstil att använda datorn i hög utsträckning. Gånheim och Ydestrand 

konstaterar också att trots att papperstidningar fortfarande har hög status som nyhetsförmedlare i 
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ungas ögon så spelar de inte en viktig roll i deras liv. Det kan dock ses som problematiskt att tala 

om ”ungas livsstil”, då alla unga antagligen inte har en och samma livsstil vilket Sternvik, 

Gånheim och Ydestrand antyder.  

Relevant för den här uppsatsen är även att Sternvik (2010:374) problematiserar nyhetsbegreppet i 

dagens medielandskap, då vi tidigare beskrivit att det inte bara är traditionella nyhetsförmedlare 

som producerar nyheter (se 2.3 webb 2.0 och den deltagande publiken). Även sociala medier har 

en nyhetsfunktion. Vad en nyhet egentligen är diskuteras vidare i 3.2 Nyhetsvärdering. Om det är 

så att ungas nyhetskonsumtion minskar, som Sternvik menar, så är det relevant att se om det är 

för att de tar del av nyheter på nya sätt, genom till exempel sociala medier. Detta skulle i så fall 

innebära att ungas nyhetskonsumtion egentligen inte minskar, den förändras bara.
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3. ATT FÖRKLARA MEDIERNA OCH DESS PUBLIK: TEORI 

Syftet med den här studien är att ge förslag på hur lokala medieföretag, såsom TV4 Halland och 

Hallandsposten, ska arbeta strategiskt med innehållet på sin webbplats för att intressera 

målgruppen unga vuxna, 20-30 år. Därför är ett begrepp som bör problematiseras vad det lokala, 

ur olika aspekter, kan innebära för människor. Vad som egentligen kan räknas som lokalt.  

Vidare kommer studien att belysa teorier om nyhetsvärdering. Detta för att ta reda på vad som 

egentligen är en intressant nyhet, både ut ett producent- och ett publikperspektiv. Publikens 

behov och förväntningar kommer också belysas utifrån en teori som kallas Uses and 

gratifications, där ett centralt begrepp som studeras mer ingående är identifikation. Den sista 

delen i teorikapitlet är interaktivitet, ett begrepp som kommer att beskrivas och problematiseras 

för att söka svar på vilken betydelse det egentligen har, på nyhetsproducenternas 

internetupplagor, och för våra informanter.  

3.1 VAD ÄR DET LOKALA? 

När man studerar lokala medier och lokala nyheter så blir det relevant att tala om vad som 

egentligen menas med det lokala. Idag är användandet av begreppet lokalt inte helt okomplicerat, 

eftersom det kan föra tankarna till ett "fysiskt rum" där vi befinner oss. Men kan det innebära 

något annat?  

Inom kulturgeografin definieras rum på många olika sätt. Ett av de äldsta sätten att definiera rum 

är att dela in jordytan i mindre enheter som länder, regioner, landskap, städer. Man gör en rumslig 

indelning genom att dra gränser kring dem. Det innebär att till exempel Halmstad eller Halland 

kan ses som ett rum (Glen & Hallin 2003:86). 

I det moderna samhället så har dock det fysiska rummet förändrats genom användandet tekniska 

kommunikationsmedier. Tekniken gör det möjligt att kommunicera över långa avstånd i rummet, 

vilket gör att människor kan överskrida rumsliga gränser (Thompson 2008:45). Denna 

utveckling, och även teorier om globaliseringens effekt på människor uppfattning om vad det 

lokala och globala är, har skapat McLuhans kända begrepp ”the global village”. Det är ett 

begrepp som ger en målande bild av en stor värld i vilken en stad på andra sidan jorden kan 

kännas lika nära som det lokala utanför dörren i Halmstad (McLuhan i Curran 2000:93). Det 

betyder att människor kanske kan känna närhet till ”lokala platser” som fysiskt är väldigt långt 

borta. 
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Vad det lokala är behöver enligt Thompson (2008:45) alltså inte längre begränsas av det fysiska 

rummet. Även kulturgeograferna Gren och Hallin (2003:208) belyser detta och skriver om 

begreppet det socio-rumsliga livet. Det handlar bland annat om människors vardagsliv relaterat 

till de stora samhällsstrukturerna och den närliggande problematiken kring lokalt-globalt. Vilka 

sociala och virtuella rumsligheter skapas genom nya medier? Gren och Hallin (2003:82) beskriver 

ett så kallat ”interaktionsrum”. Ett interaktionsrum skapas mellan människor som befinner sig på 

långt avstånd ifrån varandra och som kommunicerar med hjälp av till exempel internet. Detta 

innebär att medan människor som använder Facebook befinner sig långt ifrån varandra fysiskt, 

befinner de sig ändå tillsammans i ett ”interaktionsrum”. En annan benämning på detta är det 

virtuella rummet.  Det är en plats där användaren genom internet upplever sig vara någon 

annanstans, hon kan göra resor och uppleva saker och möta människor utan att lämna hemmet i 

exempelvis Halmstad (Olausson 2009 i Berglez 2009:200). Att människor inte bor på samma 

plats hela livet kan sannolikt även det påverka uppfattningen om det lokala. Det ”lokala” för en 

Halmstadbo kanske är vad som händer på orten där de är uppvuxna, eller staden 15 mil bort där 

de arbetar och så vidare.  

När man studerar det lokala blir även begreppet avstånd intressant. Avstånd påverkar människors 

möjligheter att interagera och kommunicera med varandra. Som mått för rummets betydelse har 

avstånd förklarats som en rumslig lag, något som fått namnet avståndsfriktion. Avståndsfriktion 

kan dock överbyggas, bland annat med hjälp av teknik. Avstånd kan enligt Glen och Hallin 

(2003) uttryckas på två sätt. Absolut avstånd, som vanligen uttrycks i längdmått. Eller relativt 

avstånd, detta kan inkludera till exempel teknik och infrastruktur. Facebook har exempelvis 

minskat det relativa avståndet mellan olika länder, städer, orter (Glen och Hallin 2003:104).  

Nyheter på nätet kan även det minska det relativa avståndet till exempelvis orten där man är 

uppvuxen och har släktingar och familj. 

 

3.2 NYHETSVÄRDERING 

Som uppsatsen hittills har beskrivit (se 2. Lokala medieföretag och webb 2.0: Bakgrund) håller 

gränsen mellan produktion och reception på att suddas ut i webb 2.0-kulturen. Detta väcker 

frågan om vad som egentligen anses vara en nyhet, och hur de värderas. Att belysa det är centralt 

för uppsatsen då den söker svar på vad unga intresserar sig för gällande nyheter.  

Hur definieras nyhetsbegreppet? Erik Fichtelius (1997:10) belyser en definition från Bonniers 

svenska ordbok på 90-talet. Enligt den definitionen är detta en nyhet: ”det ska vara ny; ha nyhetens 

behag; ngt nytt; aktuell händelse; rapport (i press, radio, tv) om en aktuell händelse”. Enligt denna definition 
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är något en nyhet om det publiceras i kanalerna press, radio och TV. Detta antyder att sådant 

som uppmärksammas av andra kanaler, till exempel av personer i sociala medier, inte skulle vara 

nyheter. Kopplat till Flew (2008) och deltagandekulturen på nätet, kan detta ses som en mycket 

gammalmodig syn på begreppet. Enligt Fichtelius (1997:10) handlar vetenskap och teorier ofta 

om faktorer och kriterier. Men enligt honom så handlar en nyhet mer om magkänsla och hjärta 

än något annat. Det handlar om känslor snarare än konventioner. En nyare definition av 

nyhetsbegreppet som går att finna i Nationalencyklopedin år 2011 (N1) lyder: ”En nyhet är ett 

offentliggjort meddelande om något betydelsefullt som tidigare varit okänt: en händelse, en process eller ett 

tillstånd”. Denna definition baseras inte på varken kanal eller producent, vilket visar att en modern 

definition av nyhetsbegreppet kan innefatta både bloggar, Twitter, Facebook, youtube och 

liknande sajter, då meddelanden som publiceras på dessa sajter är offentliga på mediearenan på 

nätet. En annan aspekt som nämns i nyhetssammanhang är även allmänintresse. Att en händelse 

eller en process är en nyhet om det finns ett intresse för det hos den tilltänkta publiken (Potter 

2006:5).     

Men långt ifrån alla nyheter får stor uppmärksamhet, vissa är intressantare för publiken än andra. 

Vilka nyheter som har högt nyhetsvärde hos publiken har forskare under flera decennier försökt 

besvara med hjälp av begreppet nyhetsvärdering, som är teorier om vad som intresserar publiken.  

Fichtelius (1997:10) har, som vi beskrivit i föregående stycke, lyft fram den mänskliga faktorn och 

känslor när det gäller vad som blir är nyhet. Detta har han gemensamt med en annan forskare, 

Walter Lippman (Lippman 1924 i Hadenius & Weibull 2003:344). Lippman som redan 1924 

studerade vad som blir en nyhet menar att det viktigaste för att en nyhet ska intressera är att den 

väcker känslor hos publiken och erbjuder dem möjlighet till identifikation. Med detta menar 

Lippman att det centrala i nyhetsproducenternas arbete med nyheter är deras föreställningar om 

publikens känslor, och att de tror de kommer få respons på nyheten från publiken (ibid).  

Både kommunikationsforskaren Henk Prakke (Prakke 1969 i Hadenius & Weibull, 2003:346) och 

medieforskaren Håkan Hvitfelt (Hvitfelt i Hadenius & Weibull, 2003:346) som också studerat vad 

som blir en nyhet, belyser närhet i rum eller närhet geografiskt, som viktigt i sina teorier om 

nyhetsvärdering. Med detta menas att nyhetsvärdet ökar om det behandlar något som inträffat 

fysiskt nära publiken. Även kulturellt avstånd är något båda lyfter fram, vilket innebär att en 

nyhet intresserar mer om den inträffat i samma eller en liknande kultur som publikens. Prakke 

har gjort en grafisk modell (se figur 2) över sin nyhetsteori, som visar att om en har en händelse 

har inträffat nyligen, är nära i rumsligt och kulturellt avstånd till publiken så ökar det 
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sannolikheten att det blir en nyhet. Enligt modellen har därför lokala nyheter mycket högt 

nyhetsvärde hos publiken.  

 

Figur 2: Prakkes nyhetsmodell (Hadenius & Weibull 2003:346) 

Utöver detta belyser Hvitfelt ytterligare faktorer som han menar är viktiga i nyhetsvärdering. 

Enligt honom ökar chansen för att en händelse blir en nyhet om den handlar om politik, 

ekonomi, brott, olyckor, elitpersoner, händelser eller förhållanden som är sensationella, 

överraskande, som beskrivs enkelt men är viktiga och relevanta, utspelas under kort tid eller som 

del av ett tema, har negativa inslag, samt har eliter som källor (ibid).  

Kriterierna viktiga och relevanta väcker dock frågan vad som menas med ”viktigt” och 

”relevant”, och för vem, då vad som är viktigt och relevant sannolikt är olika för olika personer i 

både produktionen av nyheter och för publiken. Gånheim och Idestrand (2006) har i sin uppsats 

man kunnat konstatera att unga ser det lokala som intressantare medan det globala anses viktigare 

eftersom att det rör sig om större händelser. Detta kan ses som problematiskt att tolka då man 

inte förklarat exakt vad det är de unga ser som intressant respektive viktigt. Alltså vilka kriterier 

som krävs för att en nyhet ska vara intressant eller viktig för de unga. 

Medielogik, som vi beskrivit tidigare under 2.3 webb 2.0 och den deltagande publiken, påverkar 

utformningen av innehållet för att passa mediet som kanal. Men medielogiken sätter även 

ramarna för det journalistiska arbetet med vad som blir en nyhet, eftersom nyheter ofta 

konstrueras efter arbetet på en redaktion. Enligt Hadenius och Weibull (2003:348f) räcker det 

inte med att titta på nyhetsvärdet på händelser för att förstå vad som blir en nyhet, man måste 
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också titta på kontexten som dessa nyheter blir till under. Tillskillnad från det nationella 

nyhetsomloppet där svenska och utländska nyhetsbyråer är kärnan, är det för lokala medieföretag 

de själva som är motorn. Det är arbetet med nyhetsvärdering på den egna redaktionen som avgör 

vilka händelser som blir nyheter. Dessa är oftast mer blandade än på nationell nivå och handlar 

om politik, ekonomi och allmänna händelser. Även journalisters egna ideal om man som borde 

bli en nyhet, samt arbetsrutiner (med bevakning, pressmeddelanden mm) spelar roll i 

nyhetsvärderingen. Hadenius och Weibull belyser skillnaden mellan vad journalister tror är 

intressant för publiken att ta del av, och vad som är viktigt för dem att ta del av. Publiken kan 

exempelvis vilja ha nyheter som är intressanta (till exempel brott) men som journalisterna inte vill 

fokusera på. Istället kanske journalisterna vill ta fram nyheter som de anser är viktiga för publiken 

att veta, till exempel något de bör veta om samhället, makthavarna med mera (ibid).   

En kritik mot denna del av uppsatsen kan vara att avsnittet baseras på få källor. Hadenius och 

Weibulls Massmedier kan dock anses vara klassisk litteratur och därför tillräcklig i sammanhanget. 
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3.3 MEDIEPUBLIKENS BEHOV OCH FÖRVÄNTNINGAR 

Forskning om mediernas publik har en lång tradition. McQuail (1997:16f) beskriver 

publikforskning utifrån tre traditioner. Det första är den strukturella traditionen, som är den 

äldsta inom publikforskningen och som fokuserar på ”the who and where of the audience”, med 

det menas den sociala kompositionen av publiken i bastermer. Den andra traditionen är den 

behavioristiska traditionen. Här ingår forskning om mediernas effekter på publiken, samt 

forskning som fokuserar på ursprunget och graden av motiv för de val publiken aktivt gör i 

medieanvändningen. Den tredje forskningstraditionen inom publikstudier är den kulturella 

traditionen och receptionsanalys som betonar den sociokulturella kontexten samt mottagarens 

tolkning av kommunikationen, att det är mottagaren som ger mening åt den. Den här studien 

undersöker hur unga informerar sig och vilka nyheter de vill ta del av. Därför är det relevant att 

belysa varför de tar del av nyheter och vilka behov de har av det för att försöka förklara deras 

användning och efterfrågan av nyheter. Detta innebär att studien ingår i den behavioristiska 

traditionen, och teorin vi kommer att använda oss av för att förklara publikens behov kallas 

”Uses and gratifications” (ibid). Teorin är intressant för att den fokuserar på vad publiken, i vårt 

fall unga vuxna, gör med medierna istället för vad medierna gör med publiken, som varit centralt 

inom medieforskningen innan Uses and gratifications (Drotner 1996:81).        

Uses and gratifications (på svenska ”användning och tillfredställande” eller användarmodellen) är 

en teori som vill ge svar på varför människor använder sig av medier och vad de använder 

medierna till (McQuail 1997:70). För att besvara detta utgår teorin ifrån vissa element såsom 

behov, motiv, medieanvändning och mediernas funktioner (Windahl 1987:174).  

Uses and gratifications har också satt ihop ett gemensamt teoretiskt ramverk för att hantera nya 

kommunaktiva teknologier. Med detta menas ramverk för hur man sak förklara de nya 

teknologierna. Det som framför allt räknas till detta är satellit och datorer, vilket diskuteras mer i 

2.0 lokala medieföretag och webb 2.0: bakgrund. Värt att notera är dock att utvecklingen har gått 

fort och detta var innan sociala mediers uppkomst. Att hitta dessa gemensamma teoretiska 

ramverk ses dock som en stor utmaning enligt Philip Palmgreen (1984 i Williams m fl 1985). 

Detta för att området expanderar och förändras fort. Frederick Williams (1985), belyser vikten av 

att studera behov eftersom den nya medievärlden förändrar publikens behov och användning. 

”One reason for studying the new technologies is to examine how, or if, 

gratifications change with media characteristics. Another reason is to gain further 

understanding of how new media are perceived and use” (Williams, Friedman 

Phillips & Lum, 1985: 244) 
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En grundläggande inställning inom Uses and gratification är att människor har ett antal komplexa 

behov som de söker tillfredsställa genom medier, dessa är behov som även skulle kunna 

tillfredsställas på andra sätt som till exempel genom semester, sport, hobbys och arbete. Det är en 

teori som utvecklas för att förklara masskommunikation, John Fiske (1997:151ff) påpekar dock 

att även face-to-face-kommunikation, det vill säga direktkommunikation med människor som 

träffas i det fysiska rummet, kan söka tillfredsställa samma behov hos människor. Fiske beskriver 

fem utgångspunkter som Uses and gratifications-teorin baseras på: 

1. Publiken är i sin medieanvändning minst lika aktiv som producenten som sänder ut 

meddelanden. Detta är även vad webb 2.0 handlar om, som beskrivits tidigare i uppsatsen.  

2. Publiken väljer det medium och innehåll som de känner bäst kan tillfredsställa deras behov, 

och olika människor kan använda olika medier och innehåll för att tillfredsställa olika behov.  

3. Det är inte bara medier som kan tillfredsställa behov, det kan även semester, sport, dans 

etcetera göra. 

4. Publiken är och kan bli medvetna om sina behov. (Detta är enligt Fiske den del av teorin som 

får mest kritik. Kritikerna menar att de behov och motiv som publiken är medvetna om är oftast 

de minst viktiga, så att koppla det till medieanvändningen är väldigt begränsande.)  

5. Värderingar om mediernas innehåll är oviktigt. Om människor har ett behov att ta del av ett 

visst material på till exempel nätet så är det irrelevant att säga att det är dåligt material. Det är 

”användbart” innehåll om människor har ett behov av det (ibid).    

McQuail (1984:156) belyser en av formuleringar som ofta används för att beskriva vad Uses and 

gratifications handlar om:   

Det är undersökningar som sysslar med 1) de sociala och psykologiska upphoven till 2) olika 

behov, som skapar 3) förväntningar på 4) massmedier eller andra källor, vilket leder till 5) skilda 

mönster för massmedieexponering (eller engagemang i andra aktiviteter) och även resulterar i 6) 

behovstillfredsställelse och får 7) andra konsekvenser.  

 

Denna beskrivning antyder att orsakerna till medieanvändning ligger i att olika omständigheter, 

som sociala eller psykologiska, ses som problem som kan lösas genom att tillfredställandet 

av behov. Enligt McQuail har de många åren av forskning inom detta område visat att publiken 

kan uttrycka sin medieanvändning och upplevelsen av den i funktionella termer. Med detta menas 
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att de kan beskriva medieanvändningen som problemlösande och tillfredställande av behov (ibid). 

Forskning på området har även visat att det finns många sätt att kategorisera människors behov. 

Figur 3 visar den lista över behov som McQuail sammanställt, där huvudelementen handlar om 

information, personlig identitet, integration och social interaktion samt underhållning (McQuail 

1984:73ff). 

1. Underhållning  

– Undfly eller skingra tankarna på problem 

– Avkoppling 

– Få viktiga kulturella eller estetiska 

njutningar 

– Tidsfördriv 

– Emotionell avspänning 

– Sexuell upphetsning 

 

2. Integration och social interaktion  

– Få insikter om andras förhållanden: social 

inlevelse 

– Vinna identifikation med andra och en 

känsla av tillhörighet 

– Vinna en bas för konversation och social 

interaktion 

– Få ett substitut för verkligt sällskap 

– Hjälp att utföra sociala roller 

– Möjlighet till förbindelse med familj, 

vänner och samhälle 

3. Personlig identitet  

– Finna stöd för personliga värderingar 

– Finna beteendemodeller 

– Identifikation med andra som man värderar 

högt (i medierna) 

– Få insikter om det egna jaget 

 

4. Information  

– Få upplysningar om relevanta händelser 

och tillstånd i den direkta omgivningen, 

samhället och världen. 

– Söka råd i praktiska frågor, välja åsikt och 

beslut 

– Tillfredsställa nyfikenhet och allmänt 

intresse 

– Inlärning, självstudier 

– Skaffa en känsla av säkerhet genom 

kunskap 

Figur 3: McQuails kategorier över behov (McQuail, 1984:78f). 

En kritik som riktas mot Uses and gratifications-teorin kan vara att trots att publiken enligt 

forskningen ser på medieanvändningen som något som tillfredsställer olika behov, så kan 
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omotiverad och tillfällig medieanvändning göra Uses and gratifications-teorin problematisk (ibid). 

Kopplat till ”the digital natives” som innebär att unga idag är väldigt vana vid nya medier (se 4.2.1 

Urval) skulle kritiken mot Uses and gratifications-teorin kunna innebär att unga idag är så vana 

vid att surfa på nätet att de kan göra det nästan utan att tänka. Något som skulle kunna innebära 

att de kanske inte alltid ser nytta eller problemlösning i varje klick när de surfar, utan att det är 

mycket de ”bara gör av farten” utan att ha något direkt motiv.   

3.3.1 IDENTIFIKATION 

Begreppet identifikation som McQuail (1984:78) tar upp belyser ett centralt begrepp som under 

1990-talet varit ett av de mest diskuterade inom medieforskningen och andra humanistiskt-

samhällsvetenskapliga discipliner: identitet (Jansson 2002:147). Då detta även lyfts fram inom 

nyhetsvärderingsforskningen tycker vi att det är relevant för den här studien att utveckla det.  

Med identitet menas enligt Jansson (2002:147) en människas känsla av att ha en meningsfull 

relation mellan den sociala omgivningen och det egna jaget. Jansson beskriver att 

identitetsskapande består av två delar. Den ena är att individen känner en självständighet i 

relation till andra människor. Den andra delen är att individen kan känna igen sig i andra 

människor och få bekräftelse för att det egna jaget är en del av det gemensamma sociala livet. Det 

är det sistnämnda som är identifikation.  

Ulrika Olausson (Olausson 2009 i Berglez 2009:143f) gör samma uppdelning av begreppet 

identitet men benämner dessa som individuella identitet och kollektiv identitet. Den individuella 

identiteten handlar om det som är karakteristiskt och unikt för den enskilda individen. Den 

kollektiva identiteten handlar om identifikation, det vill säga att identifiera sig med andra 

människor, som även Jansson (2002:147) beskrivit. Kollektiv identitet handlar enligt Olausson 

om en känsla av att tillhöra specifika gemenskaper och identifiera sig med dem, baserade på 

demografiska eller psykologiska faktorer som till exempel ålder, kön, yrke, etnicitet eller 

nationalitet. Ett begrepp som tas upp av Olausson är identitetsposition. Med det menas att 

eftersom identifikation är tillfällig och beroende av den situationen i vilken man befinner sig är 

det möjligt att identifiera sig med flera gemenskaper, det vill säga ha olika identitetspositioner i 

olika situationer. Detta innebär även att det man identifierar sig med inte behöver ha en fysisk 

existens av medlemmar man har kontakt med, utan kan handla om sådant som man föreställer sig 

existerar och därför identifierar sig med. Kopplat till det lokala som vi diskuterar i avsnittet 3.2 

vad är det lokala? tyder detta på att det fysiska rummet som vi problematiserat inte måste vara 

viktigt för identifikationen, då gemenskaper inte måste ha en fysisk existens. Exempel på 
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identitetspositioner kan vara Halmstadbo, men det kan också vara exempelvis student eller 

kanske ung. Dessa gemenskaper man identifierar sig med i olika situationer har att göra med 

personens föreställningar och fantasier om likheter eller olikheter, men det är ändå avgörande för 

identifikationen (ibid). En forskare som belyst att denna typ av föreställda gemenskaper och 

identitetsskapande handlar om fantasier är Benedict Anderson (1993), som myntat begreppet 

”föreställda gemenskaper”. I ett nyhetssammanhang innebär detta att publiken, genom att ta del 

av nyheter, kan inta olika identitetspositioner som innebär att de utifrån vissa föreställda 

gemenskaper identifierar sig med olika personer eller ämnen i nyheterna. 

3.4 INTERAKTIVITET 

Som vi har beskrivit har nätet skapat nya möjligheter för deltagande. Detta har gjort nätet till ett 

medium för dubbelriktad kommunikation, och begreppet interaktivitet har blivit populärt. Men 

vad menas med interaktivitet? Det är det relevant för studien att reflektera över. I det här 

avsnittet diskuteras olika betydelsenivåer för interaktivitet samt även olika grader av interaktivitet. 

Ordet interaktion betyder ”utbyte” och ”ömsesidig påverkan”. Två forskare som problematiserar 

begreppet är Jensen (Jensen i Mayer 1999:180ff) och Buskqvist (Buskquist Berglez 2009:160ff). 

Enligt båda har ordet blivit ett modeord inom medier, reklam och andra branscher, vilket gör att 

det används på väldigt olika sätt.  

Jensen (Jensen i Mayer 1999:183), som poängterar att interaktivitet är ett svårdefinierat begrepp, 

gör ett försök på att definiera det. Han beskriver interaktivitet som 

”a measure of a medias potential ability to let the user exert an influence on the 

content and/or form of the mediated communication”. 

När det gäller medierad kommunikation kan interaktion uppfattas som något nytt som 

uppkommit med internet, men publiken har kunnat interagera med medieproducenter redan 

innan internet. Då var det genom att skriva ett brev eller ringa ett samtal till en redaktion, vilket 

betydde att man bytte medium för att kunna kommunicera. Idag innebär interaktivitet att 

publiken på olika sätt på datorskärmen kan kommunicera med producenterna genom ett och 

samma användargränssnitt, samt att kommunikationen är synlig för fler än enbart den som sänder 

och den som tar emot meddelandet (Karlsson 2006 i Olsson 2007:37).   
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Interaktivitet har inom forskningen syftat på olika saker, såväl mellanmänsklig kommunikation 

som datormedierad kommunikation. Forskaren Ulf Buskqvist (Buskqvist i Berglez 2009:160f) 

beskriver fyra betydelsenivåer som användningen av interaktivitet kan syfta till.  

1. Interaktivitet som kommunikativ process 

Detta är den övergripande betydelsenivån som tar fast på den kommunikativa processen. Den 

innebär att någon och några kan påverka utvecklingen av kommunikationsskeendet genom att 

bidra med någon form av respons. I detta sammanhang handlar interaktivitet om responsitet, dvs. 

att sända tillbaka meddelande till avsändaren. Med detta menas att orden i en text ska kunna 

förändras på något sätt, genom att ord läggs till, omorganiseras eller på något sätt har effekt på 

hur det visas på skärmen. Denna betydelsenivå liknar Jensens definition av begreppet 

interaktivitet ovan (Jensen i Mayer 1999:183).   

 

2. Interaktivitet som social interaktion 

Social interaktion innebär möjligheten till skriftliga eller muntliga samtal mellan de som agerar i 

medierna (producenterna) och publiken, samt publiken emellan. På denna nivå handlar 

interaktivitet om ett ömsesidigt kommunikationsmönster.    

 

3. Interaktivitet som teknologisk egenskap 

Handlar om selektivitet och kontroll, detta menas ge ökade möjligheter för publiken att hantera 

sin mediesituation. Betydelsenivån fokuserar på kommunikationsrelationen mellan tekniken och 

användaren, vilket ger användaren vissa val, till exempel om denne vill förstora texten på en 

hemsida. Dessa val som användaren har är (mer eller mindre) skapade på producentens villkor 

över vilka val som ska erbjudas.  

 

4. Interaktivitet som upplevelser hos användare 

Detta lyfter fram den psykologiska aspekten, det vill säga huruvida publiken upplever ett medium 

som interaktivt eller inte. Detta har visat sig viktigt för hur interaktivt en publik anser att ett 

medium är (ibid). 

Gällande den upplevda interaktiviteten kan denna jämföras med den faktiska interaktiviteten. På 

en nyhetssajt kan den faktiska möjligheten att påverka vara liten, men ändå upplevas som stor av 

användarna.  
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De flesta medieföretag som tidigare haft envägskommunikation med publiken har idag skapat 

webbplatser som bjuder in publikens röster och åsikter på olika sätt. Det Buskqvist (2009:160) 

benämner social interaktionen går att koppla till det Jensen kallar konverserande interaktion. 

Konverserande interaktion är då mått på ett mediums potential att tillåta användaren att 

producera, äga, och föra in egen information som i tvåvägskommunikation. Detta går att koppla 

direkt till webb 2.0-kulturen, som bygger på just användargenererat innehåll (Jensen i Mayer 

1999:163).  

En skillnad mellan Buskqvist och Jensen är att Buskvist inte uttalar sig om graden av interaktivitet 

när han beskriver de olika betydelsenivåerna för begreppet. Detta gör dock Jensen när han 

problematiserar interaktivitet. För att förklara graden av interaktivitet, det vill sägas hur interaktivt 

något är, belyser Jensen även begreppet interaktivitet som flerdimensionell konstruktion. Ett 

exempel på detta som han tar upp är bland annat den tredimensionella modell som bygger på 

Brenda Laurels arbete. 

 

Figur 4; tredimensionell interaktivitetsmodell (Jensen i Mayer 1999:177) 

Laurel (Laurel i Mayer 1999) menar att interaktivitet ska ses som en helhet där graden av 

interaktivitet är intressant. Enligt tredimensionsmodellen avgörs graden av interaktivitet av 1) 

frekvens, det vill säga hur ofta användaren kan vara interaktiv, 2) omfattning, det vill säga hur 

många val användaren har, 3) betydelse, hur stor betydelse och påverkan interaktiviteten får 

(Jensen i Mayer 1999:177).  
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4. GENOMFÖRANDET AV STUDIEN: METOD 

Metod kan definieras som en samling regler som används på vägen till ett mål. I valet av metod 

har forskaren alltid en flera punkter att ta hänsyn till (Kvale 2010:98,78f).  

Denna uppsats bygger genomgående på kvalitativa intervjuer. Detta för att man genom dessa kan 

ta reda på hur människor upplever livsvärldsfenomen, tolkar mening och hur språket och 

diskursiva praktiker konstruerar de sociala världar som människor lever i (Kvale 2010:30). Vi vill 

få fram ett djup i vårt material som Kvale (2010) menar endast går att nå med ord och inte med 

siffror (Kvale 2010:46). Vi kommer nedan att beskriva och problematisera hur insamlandet av 

material gått till och ta upp aspekter som urval, intervjuguide, maktobalans, miljöns betydelse och 

stimulansmaterial. Avslutningsvis kommer vi beskriva hur vi bearbetat det insamlade materialet.  

4.1 PRODUCENTINTERVJUER: TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH URVAL 

Den kvalitativa forskningsintervjun, vilket våra producentintervjuer och även publikintervjuer (se 

vidare 4.2) är, handlar om att ”förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget 

perspektiv”. Tanken är att intervjun ska fungera som ett vardagssamtal men på ett mer 

angreppsaktigt sätt (Kvale 2010:39). Vidare är också meningen med en intervju att man ska nå 

kunskap genom relationen mellan intervjuare och informant (Kvale 2010: 34). Det finns dock 

vissa svårigheter med kvalitativa intervjuer. Kvaliteten i empirin kan inte alltid säkras. Detta beror 

på att varje forskare har en förförståelse och ofta en viss kunskap om det ämne man studerar. 

Det i sin tur gör att forskaren kan tolka de svar hon får på ett sätt som någon annan kanske inte 

hade gjort. I och med det kan studien bli färgad (Kvale 2010:313f). I vårt fall kan vår personliga 

inställning till lokala nyheter i Halmstad kanske, på ett omedvetet plan, ha påverkat vad vi frågade 

producenterna och informanterna om och även vad vi lyft fram i analysen. Vi är exempelvis inte 

själva särskilt intresserade av lokala nyheter, vilket kanske gjort att vi utvecklat svaren mer från de 

informanter som kände likadant. 

Vi ville i den här studien intervjua Hallandsposten och TV4 Halland. I kontakt med deras 

kontaktpersoner till projektet ’Lokala medier i en globaliserad värld’ meddelade respektive 

medieföretag att vi skulle få intervjua chefredaktören på Hallandsposten, och Nyhetschefen på 

TV4 Halland. Vi bestämde oss direkt för att göra dessa intervjuer före våra publikintervjuer, då vi 

hoppades att dessa intervjuer kanske kunde ta fram olika tankar och frågor som vi kunde utveckla 

i publikintervjuerna. Vi intervjuade producenterna på respektive redaktion, vilket var bra 

eftersom vi på deras redaktioner även fick en liten inblick i fältet. När vi kom till TV4 Hallands 

redaktion fick vi veta att även en biträdande nyhetschef skulle vara med på intervjun eftersom 
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han var mer insatt i arbetet med deras webbplats. Detta var något vi såg som positivt eftersom 

det blev ett mer dynamiskt samtal när de två kunde följa upp varandras svar under intervjun. 

Under 8.3.2 tillvägagångssätt beskriver vi noggrannare miljöns betydelse för en intervju.  

Producentintervjuerna i den här studien var semi-strukturerade. Detta innebär att vi från början 

hade ett antal angivna frågor vi ville ha svar på men kunde under intervjun också ställa följdfrågor 

om det var något svar vi ville ha mer uttömmande (Aspers 2010:137). Vi upplevde detta som 

positivt då vi både kunde ha kontroll över intervjusituationen i och med våra förberedda frågor, 

men samtidigt kunde utveckla det som producenterna berättade om. Därmed kunde vi låta dem 

berätta om saker som vi kanske inte hade kommit på själva att vi borde fråga om.  

Vad gäller olika typer av frågor som användes under intervjun var dessa bland annat direkta 

frågor eftersom att vi genom det kunde introducera ämnen och dimensioner direkt. Vidare 

använde vi oss av indirekta frågor genom att vi exempelvis frågade hur de tror att publiken 

uppfattar vissa saker eller hur publiken ser på något. Efter många frågor behövde vi även komma 

med uppföljningsfrågor för att få ut mer av intervjun. För att kunna göra detta är det viktigt att 

hela tiden, lyssna aktivt under intervjun. Sonderingsfrågor förekom också då vissa svar och ordval 

behövde definieras och utvecklas för att vi skulle förstå vad som menades (Kvale 2010:150f). 

Frågorna vi ställde kan läsas i bilaga 1. 

4.1.2 ATT FRAMSTÄLLA SIG SJÄLV BÄTTRE 

Ett hot mot trovärdigheten i den här studien, som vi ser det, är att medieproducenterna inte 

skulle sagt vad de egentligen tyckte i intervjuerna med oss eftersom de ville framställa sitt företag 

i bra dager. Det är enligt Wibeck (2010:145) upp till oss som forskare att bedöma om vi kan lita 

på det intervjupersonerna säger. Vi upplevde att vi kunde det, även om det fanns många 

uttalanden från producenterna som tydde på att de ville framhäva sitt eget företag så positivt som 

möjligt. Vi anser inte att det informanten sa inte var trovärdigt, men vi har ändå tänkt över det 

och reflekterat huruvida det påverkar resultatet. Vidare har vi också funderat kring hur vi som 

intervjuare påverkat till exempel intervjuerna eftersom vi är i samma ålder som den målgrupp vi 

studerar. I en intervju framkom det tydligt att en av producenterna sammankopplade oss med 

målgruppen: 

”För att människor innan man har, när man fortfarande rör sig så som ni (syftar på oss 

som intervjuar men även ungdomar egen anm.), ni är förmodligen inte så bosatta i 

Halmstad att här kommer ni fortsätta finnas resten av livet, då är det inte så intressant vad 

som händer i Halmstad.” (Chefredaktör Hallandsposten 2010-11-19) 



 29 

Att ordvalet ”ni” istället för ”dem” blir aktuellt här beror förmodligen på just att vi tillhör 

målgruppen och att man därigenom inte gör någon skillnad på unga och oss, något som kan ha 

påverkat producenternas svar.  

4.1.3 ATT INTERVJUA EN JOURNALIST 

Att intervjua journalister som vi har gjort i den här studien innebär andra svårigheter än vi 

upplevde i våra publikintervjuer. 

En svårighet är att journalister som yrkespersoner både anses ha och sannolikt även anser sig ha 

en maktposition i samhället, ett exempel på det är att medierna kallas för den tredje statsmakten. 

Att intervjua en journalist, och framför allt en högt uppsatt journalist som en chefredaktör eller 

nyhetschef, innebär alltså att man intervjuar en sorts elitperson, eller expert, och det kan innebära 

att det blir maktasymmetri i samtalet (Kvale 2009:163). Aspers påpekar att det ideala samtalet inte 

innehåller någon maktutövning och sker på lika villkor. Aspers (2010) menar dock att 

maktobalans är svårt att undvika, och att det vi som intervjuare kan göra är att reflektera över 

situationen för att skapa en så bra intervjusituation som möjligt (Aspers 2010:135). Att 

maktobalans är svårt att undvika var något vi upplevde, bland annat när en av producenterna i 

intervjun med oss ville framhäva att den redan visste svaret på vad vi studerade. 

Kvale (2009:163) poängterar vikten av att vara påläst när man intervjuar en person i 

maktposition. Han menar att genom att vara kunniga på området, medier i vårt fall, kan vi vinna 

viss respekt hos chefredaktören eller nyhetschefen vi intervjuar.   

 

En intervju är en sorts samtal där båda parterna har bestämda sociala roller. Det innebär att alla i 

samtalet vet vem som är intervjuaren, vem som blir intervjuad och det gör att båda parter känner 

till samtalets logik. Journalister är i sin yrkesroll mycket vana vid att intervjua. Det innebär att de 

dels är vana vid att ställa frågor, styra samtal i olika riktningar och även kan ha förberett olika 

samtalsspår. Det kan också innebära att de kan vända på samtalslogiken och de sociala rollerna i 

situationen genom att ställa motfrågor till oss som intervjuare. Under vår intervju med 

chefredaktören på Hallandsposten fick vi exempelvis detta svar: 

”För det första måste man ha klart för sig varför skulle man vilja att människor, alltså vad 

är målsättningen med vår verksamhet… Jag vill gärna bolla tillbaks det till er? Varför skulle 

vi vilja ha unga läsare och varför skulle vi vilja ha högre läsarmedverkan?” (Chefredaktör, 

Hallandsposten, 2010-11-19) 
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Att som intervjuare få frågor från den man intervjuar innebär att vi måste hantera det genom att 

försöka vända tillbaka samtalslogiken till att vi är utfrågaren och den som styr samtalet (Aspers 

2010:135).  

4.2 PUBLIKINTERVJUER 

Publikintervjuerna valde vi att genomföra som fokusgrupper. Fokusgruppsintervju går ut på att 

samla en grupp människor under en begränsad tid för att de ska diskutera ett eller flera givna 

ämnen. Metoden är bra när man vill studera människors attityder, föreställningar eller värderingar 

av det givna ämnet. Man vill inte bara ta reda på vad det tycker om något, utan också varför de 

tycker som de gör (Wibeck 2010:11f). En fokusgruppsintervju är också bra att använda sig av om 

man, som i vår studie, ska undersöka handlande och motivation. Här ges deltagarna möjlighet att 

jämföra sitt egna handlingsmönster med andras. Det kan ge en levande bild av hur människor 

reagerar inför olika produkter. Dock bör man betona att det som informanterna säger att det gör 

inte alltid är detsamma som det som de faktiskt gör. Ibland kan man vara omedveten om sitt 

beteende. En fördel med den här sortens diskussion är att moderatorn kan få nya infallsvinklar 

och följdfrågor genom att lyssna på deltagarna. Dessa är ofta ovärderliga för studien (Wibeck 

2010: 52f). Vi upplevde att flera gånger att deltagarna själva förde diskussionen framåt genom att 

fråga varandra och genom att hålla med varandra när någon kom med en ny synvinkel på ämnet.  

Vi har valt en strukturerad modell för våra fokusgruppsintervjuer. Detta innebär att forskaren, till 

viss del, styr intervjun. Deltagarna får samtala fritt men med viss styrning av moderatorn.  Tack 

vare en strukturerad intervju kunde vi gå in med vissa frågor som i viss mån reglera samtalet 

mellan deltagarna.  

Det finns vissa risker med en strukturerad intervju (se intervjuguide under bilaga 2). Deltagarna 

kan bli influerade av det som de tror att moderatorn vill att de ska svara på. Detta gör att de kan 

skapa vissa föreställningar och att viktiga samtalsämnen försvinner (Wibeck 2010:57). Under våra 

gruppintervjuer försökte vi, efter att vi ställt en fråga, hålla oss så frånvarande som möjligt genom 

att inte själva prata eller lägga oss i samtalet. Istället lät vi gruppdynamiken utveckla samtalet.  

En annan för oss viktig aspekt är validitet, eller trovärdighet. Enligt Wibeck (2010:144) handlar 

validitet om tolkningen av materialet och om man studerat det man sagt att man ska studera. Det 

finns flera faktorer som kan påverkar trovärdigheten i en studie. Ett hot mot trovärdigheten i 

fokusgrupper kan vara att deltagarna inte vågar säga vad de verkligen tycker, för att de känner 

grupptryck eller för att de känner sig obekväma i situationen. Detta upplevde vi i en av 

grupperna. Vi kände att informanterna ibland kanske gav oss de svar de trodde att vi ville ha, 
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kanske berodde detta på att de ville framstå som goda medborgare. Dock är inte det något vi 

säkert kan veta och har därför ändå utgått från att de svar vi fått varit sanningsenliga när vi 

arbetat med materialet. I en annan grupp var det också en informant som sa att det kändes lite 

som ett läxförhör, vilket antyder att den informanten inte kände sig bekväm i intervjusituationen. 

Vi upplevde dock inte att det var något som märktes under intervjun då stämningen blev bättre så 

fort intervjun sattes igång. För oss har det av den anledningen varit viktigt att skapa fokusgrupper 

där deltagarna känner varandra lite sedan innan, så att de känner sig bekväma med varandra. Mer 

om det i nedanstående avsnitt.   

4.2.1 URVAL 

Målgruppen som vi valt till denna studie är unga vuxna mellan 20-30 år. Anledningen till det är att 

vi ville intervjua så kallad “digital natives”. Detta innebär personer som är uppvuxna i det nya 

digitala medievärlden och därför ser nätet som ett självklart inslag i vardagen (Flew 2008:1). Vi 

valde dock att inte intervjua personer som var yngre än 20 eftersom vi ville att de skulle vara 

självständiga och ha eget hushåll och därmed förhoppningsvis lite mindre påverkade av 

föräldrarnas medieanvändning.   

I vårt urval till fokusgrupperna var vår tanke inledningsvis att ha fyra grupper med fyra deltagare i 

varje. Vi ville ha två fokusgrupper med studenter och två med personer som arbetar, eftersom 

personer som studerar kanske är intresserad av andra saker än de som arbetar. Alla skulle givetvis 

ingå i vår målgrupp, unga i åldern 20-30 år. Tyvärr gick det inte att genomföra intervjuerna så 

som vi först ville. Detta på grund av att det var svårt att motivera människor att ta tid till 

intervjuerna. Kanske hade någon form av belöning kunnat underlätta rekryteringen. På grund av 

det blev det istället tre fokusgrupper. Två grupper bestod av tre medlemmar, medan en grupp 

bestod av två medlemmar. Efter gruppintervjuerna lyckades vi rekrytera en person till och gjorde 

därför en enskild intervju med henne. 

Inledningsvis ville vi intervjua personer med olika ”synliga” egenskaper så som exempelvis 

sysselsättning (student, arbetslös och arbetande från olika yrken och olika högt uppsatta i sina 

yrkesroller), kön, ålder (alla mellan 20-30 år) och etnicitet. Detta för att få en stor spridning i 

materialet, att få så kallad maximal variation. Vi hade också som önskan att kunna göra ett urval 

efter mer dolda egenskaper som exempelvis inställning till lokala medier eller nyheter. Detta var 

dock något som vi frågade informanterna innan intervjuerna, men de var inte utvalda på grund av 

deras vanor att ta del av nyheter (Aspers, 2010:90).  
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Eftersom rekryteringen var svår bestämde vi oss för att låta två av fokusgruppsintervjuerna bestå 

av studenter som läser andra året på medie- och kommunikationsvetenskapsprogrammet i 

Halmstad. Det var lättare att rekrytera dem eftersom vi hade tillgång till fältet och därför hade 

viss kontakt med dem redan. De rekryterades alltså enligt en så kallad snöbollsselektion, en vän 

som känner en vän. Det negativa med detta var att de informanterna tillhörde samma nätverk, 

och även samma nätverk som oss. Att studien fokuserar mer på det nätverket än hela den domän 

som vi vill studera är alltså inte helt optimalt (Aspers, 2010:91f). Dock fick vi senare tillfälle att 

intervjua tre andra personer som inte tillhörde samma nätverk som de studerande. Dessa kom vi i 

kontakt med genom gemensamma vänner.  

Vi är medvetna om att om vi istället hade valt nio stycken högavlönade, högt uppsatta individer 

så är det möjligt att vårt resultat hade sett helt annorlunda ut.  

Vidare hade vi också gärna sett att fler av informanterna var uppvuxna i Halmstad, i det slutliga 

urvalet var bara två av informanterna i publikintervjuerna uppvuxna i Halmstad eller strax 

utanför.  

Ett större antal informanter hade inte gjort studien mer representativ, vilket heller inte är målet 

med kvalitativa studier. Dock hade ett större antal intervjupersoner gett en större bredd i urvalet 

(det vill säga om det var lättare att rekrytera personer).  

 

Det här var våra informanter (namnen är av etiska skäl fiktiva).  

Hanna: Tjej, 29 år, student. Kommer ursprungligen ifrån Lund. Är bosatt i Halmstad under 

veckorna och i Malmö under helgerna sedan ett och ett halvt år tillbaka. Läser inte 

Hallandsposten eller ser på TV4 Halland, men läser Sydsvenskan och Aftonbladet på nätet. 

Elin: Tjej, 23 år, student. Kommer ursprungligen ifrån Helsingborg. Är bosatt i Halmstad sedan 

ett och ett halvt år tillbaka. Läser sällan Hallandsposten. Ser ibland TV4 Halland på TV och kollar 

klipp på TV4 Hallands webbplats om hon vet att det finns något hon vill se. Läser Aftonbladet 

flera gånger dagligen på nätet och i mobilen. 

Malin: Tjej, 21 år, student. Kommer ursprungligen ifrån Landskrona. Är bosatt i Halmstad sedan 

ett och ett halvt år tillbaka. Läser sällan nyheter på nätet, varken lokala, nationella eller 

internationella. Tittar på TV4 Halland på TV regelbundet. 

Jonas: Kille, 25 år, student. Kommer ursprungligen ifrån Kungsbacka. Är bosatt i Halmstad 

sedan ett och ett halvt år tillbaka. Läser inte Hallandsposten. Tittar inte på TV4 Halland på 
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internet, men det händer att han ser TV4 Hallands nyheter på TV. Läser Aftonbladet på nätet 

dagligen.  

Johannes: Kille, 23 år, student. Kommer ursprungligen från Gränna. Är bosatt i Halmstad sedan 

ett och ett halvt år tillbaka. Läser aldrig Hallandsposten och tittar aldrig på TV4 Halland på 

internet. Läser Aftonbladet och Expressen på nätet dagligen. 

Jonathan: Kille, 22 år, student. Kommer ursprungligen från Sunne. Är bosatt i Halmstad sedan 

ett och ett halvt år tillbaka. Läser aldrig Hallandsposten och tittar aldrig på TV4 Halland på 

internet. Läser Aftonbladet och Expressen på nätet och i mobilen flera gånger dagligen. 

Anders: Kille, 26, arbetande. Kommer ursprungligen från Åled precis utanför Halmstad. Har 

varit bosatt i centrala Halmstad sedan sju år tillbaka. Läser Hallandsposten på internet ofta, tittar 

dock aldrig på TV4 Halland på nätet. Läser även Aftonbladet på nätet ibland.  

Linn: Tjej, 24 år, arbetande. Kommer ursprungligen från Hylte. Har bott i centrala Halmstad 

sedan sex år tillbaka. Läser ibland Hallandsposten på internet men tittar aldrig på TV4 Halland.   

Erika: Tjej, 21 år, student. Kommer ursprungligen från Laholm. Har bott i centrala Halmstad 

sedan 19 år tillbaka. Läser Hallandsposten på nätet flera gånger varje dag. Ser på TV4 Halland om 

hon vet sedan innan att det finns något klipp hon vill se. Läser dagligen Aftonbladet på nätet. 

4.2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Publikintervjuerna genomfördes under en dag. Studenterna intervjuade vi i ett studierum på 

Högskolan. De som arbetar intervjuades på stadsbiblioteket. Intervjuerna föregicks av en 

introduktion som förklarade syfte, genomförande, anonymitet och att intervjuerna skulle spelas 

in, vilket är viktigt ur ett etiskt perspektiv (Kvale 2010:84f). Under själv intervjun ställdes först 

frågorna en i taget som var och en hade möjlighet att svara på och diskutera med varandra. 

Därefter fick informanterna samlas bakom en dator för att diskutera ett så kallat 

stimulansmaterial, Hallandsposten och TV4 Hallands hemsidor (Wibeck 2010:78f). Detta märkte 

vi var bra eftersom vad informanterna intresserade sig för blev konkretare och lättare att prata 

om när det fanns artiklar och inslag att utgå ifrån. Frågor ställdes enligt bilaga 2.   

Flera aspekter som kan ha påverkat intervjusituationen och därmed resultatet bör beaktas. Den 

miljö man väljer har betydelse för hur intervjun fortlöper. Bland annat kan det spela stor roll om 

man är hemma hos någon eller på en arbetsplats. Att vara i skolan med studenterna fungerade bra 

eftersom de känner sig bekväma där. Intervjun som genomfördes i biblioteket kändes inte lika 

bra, då de intervjupersonerna inte var vana vid att sitta i ett studierum på biblioteket och därför 
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verkade lite obekväma. Även storleken på rummet man befinner sig i kan påverka. I ett litet rum 

blir det, enligt forskning, en mer intensiv interaktion mellan deltagarna. Rummet i stadsbiblioteket 

där intervjun med de arbetande genomfördes var väldigt litet, vilket kan ha haft en negativ effekt 

på informanterna. Vidare kan det vara av betydelse hur deltagarna sitter (Wibeck 2010:32ff). Vi 

lät alla informanter själva placera sig för att de skulle känna sig mer bekväma i situationen.  

Att vi gjorde intervjuerna på samma dag var bra för att de då kunde diskutera kring samma 

nyheter som låg uppe på respektive sida. Den individuella intervjun gjordes dagen efter 

fokusgruppsintervjuerna, också den i skolan. Vi började varje gruppintervju med att ställa så 

kallade introduktionsfrågor. Detta för att låta deltagarna komma in i en diskussion och presentera 

dem för ämnet (Wibeck 2010:73). I vårt fall var det bland annat frågor om vad som är en nyhet 

för dem samt vilka lokala medier de känner till i Halmstad. Efter det kom våra huvudfrågor (se 

bilaga 2). Under intervjuerna var också inledande frågor viktiga för att de kan ge rika 

beskrivningar i svaren. Även här, som i producentintervjuerna, var uppföljningsfrågor av stor vikt 

för att förtydliga svaren. Gemensamt för alla intervjuer var också användandet av tolkande frågor 

av sorten ”menar du så här”, ”är det så här du tänker då”. En svårighet i intervjuandet var att 

informanterna ibland svarade otydligt, vilket gjorde de tolkande frågorna viktiga för intervjun. Vi 

ville också tillåta tystnad under intervjuerna för att informanterna skulle ha tid att tänka efter och 

reflektera i lugn och ro (Kvale 2010:150f). Under alla intervjuer användes bandspelare.  

Ett problem som vi upplevde inför och under våra fokusgruppsintervjuer var att vi kände oss 

stressade. Både på grund av att informanterna bara hade begränsat med tid till intervjun, men 

även på grund av att vi kände att vi stod i tacksamhetsskuld till informanterna. De hade varit 

snälla och gått med på intervjuerna, vilket gjorde att vi inte ville ta upp för många timmar av 

deras tid. Därför tog vi kanske inte lika lång tid på oss för att diskutera våra frågor och framförallt 

stimulansmaterialet så mycket som vi hade velat i fokusgrupperna. Av det skälet kände vi inte 

heller att vi kunde be informanterna gå in på Hallandsposten och TV4 Hallands webbplatser i 

förväg för att bekanta sig med sajterna och kanske göra någon uppgift, eftersom detta hade tagit 

för mycket tid. Det är annars positivt om man ger informanterna den möjligheten att bearbeta 

och ta ställning kring materialet innan det ska diskuteras.  

4.3 BEARBETNING AV INTERVJUMATERIAL 

Efter att vi genomfört alla intervjuer började vi bearbeta och sammanställa vårt material. Detta 

kan göras på olika sätt beroende på vilka krav man har och vilken typ av analys man vill göra 

(Wibeck 2010:93). 
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Inledningsvis lyssnade vi igenom en intervju tillsammans och gjorde anteckningar över det vi 

uppfattade som viktigast. Vi sammanfattade sedan intervjun i en löpande text och diskuterade det 

med varandra. Detta gjorde vi tillsammans för att se att vi arbetade likadant med materialet. Efter 

det arbetade vi var för sig med att sammanfatta de resterande intervjuerna, men vi fortsatte att 

diskutera våra sammanfattningar med varandra under arbetets gång. Vi beslutade under detta 

arbete att bara transkribera de delar av materialet som vi ansåg var viktiga för studiens 

frågeställningar och syfte (Kvale, 2010:196f).   

 

Aspers (2010:200) menar att transkriptioner är en konstruktion från muntligt tal till skriftligt, 

vilket belyser vikten av utskriftens reliabilitet. I den här uppsatsen transkriberades intervjuerna 

som talspråk, det vill säga ordagrant. Detta för att undvika att felcitera någon. Ordagrant menas i 

den bemärkelsen att vi inte ändrat meningar till skriftspråk, men uppenbara upprepningar av 

samma ord transkriberades inte, till exempel om en intervjuperson säger ”jag tror att medierna… 

jag tror att medierna är viktiga”.  

Citat ur intervjuerna har plockats ut och används i analysen för att bidra till en bättre förståelse 

för det empiriska materialet. Det kan dock vara problematiskt att plocka ut ett citat ur sin kontext 

och in i en annan eftersom innebörden av det som sagts då kan uppfattas på ett annorlunda sätt. 

Citat valdes därför ut under diskussion, så att citatet i den nya kontexten i analysen fortfarande 

representerade det som sagts i intervjun.  

Analysen görs på individnivå, vilket innebär att varje informants åsikt är viktigare än vad gruppen 

tillsammans kom fram till. Detta för att vårt material är så pass smalt och eftersom grupperna inte 

var så homogena. På grund av det begränsade materialet kommer bakgrund och sysselsättning 

endast lyftas fram i analysen om tydliga mönster ses i intervjumaterialet.  

Analysen är gjord efter Aspers modell (2010:41ff) med första och andra ordningens 

konstruktioner vilket innebär att analysen enligt första ordningens konstruktioner, ser den 

insamlade empiri som det som informanterna tar för givet. Detta är till exempel sådant som 

föreställningar, teorier och sanningar om informanternas livsvärld och det som de väljer att 

presentera för oss. Detta är utgångspunkten i analysen. För att sedan analysera empirin på ett 

djupare plan går analysen vidare till andra ordningens konstruktioner. Det görs genom att väva 

samman empirin med de teoretiska utgångspunkterna. Analysen har arbetats fram abduktivt, 

vilket innebär att vi har gått fram och tillbaka mellan teori och empiri och sammanlänkat dessa 

under arbetets gång (Alvesson & Sköldberg, 2009:55). Detta har gjorts för att utveckla de teorier 

som blev centrala i analysen.  
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5. NYHETER OCH UNGA: RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel riktas våra blickar mot resultatet vi fått under våra olika intervjuer. Vi har valt att 

presentera resultatet och samtidigt analysera det för att kunna göra kopplingar mellan 

producenternas och informanternas svar så tydliga som möjligt. Resultaten från 

publikintervjuerna med producentintervjuerna kommer även att varvas i de olika delarna. 

Genomgående kopplas även materialet till uppsatsens teoretiska utgångspunkter för att kunna 

förklara och diskutera empirin. Analysen är uppdelad i fyra delar.  

Den första delen, 5.1 Hålla sig informerad, belyser varför informanterna tar del av nyheter, samt 

genom vilka kanaler de informerar sig. Den andra delen, 5.2 Det lokala, analyserar vad det lokala 

är för informanterna och hur intresset är för lokala nyheter. Faktorer som nämns här som något 

som påverkar informanternas intresse för lokala nyheter kommer diskuteras utförligt i nästa del. 

5.3 Vilka nyheter intresserar, som är den tredje delen i analysen, beskriver vilka faktorer som gör 

nyheter intressanta enligt informanterna. Här utvecklar vi både nyhetsvärdering och 

identifikationens betydelse, två begrepp som berörs i flera delar av analysen. Den sista delen, 5.4 

Interaktivitet från respons till smutskastning, belyser producenternas och informanternas syn på 

interaktivitet, samt hur aktiva informanterna är på nyhetssajter och andra forum1. 

Avslutningsvis förs en diskussion kring det vi anser har varit det intressantaste i analysen samt ge 

förslag på frågeställningar som kan vara intressanta att utveckla i det kommande projektet Lokala 

medier i en globaliserad värld. Här diskuteras även de förslag som producenterna kan ha i åtanke 

i sitt strategiska arbete i utformandet av sina nyheter.  

5.1 BEHOVET AV NYHETER, OCH KANALER FÖR ATT HÅLLA SIG INFORMERAD

I publikintervjuerna har vi inledningsvis tagit reda på vad som är en nyhet för dem. Svaren har i 

nästan alla fall handlat om att en nyhet är något som just hänt, eller som är en händelse som är ny 

för dem själva. Vissa av informanterna är också inne på att en nyhet måste ha något slags 

allmänintresse, men att en nyhet sällan kan intressera alla människor. Detta innebär att 

informanterna, kopplat till Fichtelius (1997), har en relativt traditionell syn på vad nyheter är. 

                                                             
1 Med ’informanter’ syftar vi i analysen bara på publikinformanterna. TV4 Hallands nyhetschefer och 

Hallandsposten chefredaktör benämns som ’producenterna’ i analysen. Benämningen ’flera’ innebär fler än 

fyra, och ’vissa’ eller ’några’ innebär färre än fyra.   

 



 37 

Även om informanterna själv inte, i sin definition, beskriver sociala medier som nyheter har det 

ändå den funktionen i deras liv. Något vi kommer att utveckla i det här avsnittet.  

I detta avsnitt kommer även informanternas behov att ta del av nyheter belysas utifrån Uses and 

gratifications-teorin, samt även vilka kanaler de använder och vad de tar del av gällande nyheter.  

 

McQuail (1984), belyser bland annat behovet av att få upplysningar om direkta händelser i sin 

omgivning, i samhället eller världen. Detta, samt behovet att tillfredsställa nyfikenhet och allmänt 

intresse, framstår som de huvudsakliga skälen för informanterna att ta del av nyheter, de 

beskriver alla att de vill ”ha koll” på vad som händer. Det framkommer även att det är viktigt att 

vara lite uppdaterad om vad som händer i Sverige och på hemorten när de är utomlands.  

Ytterligare ett behov som kommer fram handlar om att nyheter ska fungera som ett sätt att skapa 

mer allmänbildning för dem. Informanterna känner att det är viktigt att ta del av nyheter för att 

kunna hänga med när kompisar pratar om olika saker, och känna att de tillför något i samtalet 

och kan ha en åsikt om det givna ämnet. Det kan kopplas till behovet som McQuails (1984) 

definierar som att vilja vinna en bas för konversation och interaktion, men även behovet att man 

vill skaffa en känsla av säkerhet eller ”självkänsla” genom kunskap. 

”Man vill väl inte vara helt dum när man står och pratar med folk, så man, har lite koll på 

omvärlden liksom” (Johannes, 23, student) 

Det framkommer att informanterna inte vill känna sig isolerade, som de säger att de skulle känna 

sig utan nyheter. En informant beskriver att ta del av nyheter som ett slags ansvar, att man ska 

bry sig om vad som händer i samhället, vilket kan visa på att man vill vara en god medborgare. 

Trots denna inställning är det inte många av våra informanter som faktiskt läser nyheter ingående 

på nätet. Det flesta läser rubriker och läser ingresser på nyhetssajter och håller sig på det sättet 

bara ytligt uppdaterade om vad som händer. Det framkommer att detta ofta räcker för att 

informanterna ska uppleva att de känner sig uppdaterade om vad som händer.  

Det finns deltagare som känner ett behov av att ta del av alla slags nyheter, från det lokala till det 

internationella. En del har inget behov av lokala nyheter. 

”Jag känner att skulle jag bara läsa lokala nyheter och ingenting annat, då skulle man känna 

sig så instängd” (Elin, 23, student) 

Vad informanternas har för behov av lokala nyheter beskrivs mer under stycket 5.2 det lokala. 
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Vidare diskuterar informanterna behovet att ta del av nyheter utifrån ett 

underhållningsperspektiv. Det konstateras att har inte nyheterna ett underhållningsvärde vill man 

heller inte läsa eller höra om dem. Med detta menar informanterna att om en nyhet känns tråkig 

vill de inte ta del av dem. En informant menar att deras generation inte skulle ägna sig åt nyheter 

om det inte också fanns ett underhållningsvärde, att det då finns så mycket annat de hellre lägger 

sin tid på. Detta visar varför infotainment, som blandar information och underhållning, blivit en 

populär framställningsform. McQuail beskriver detta underhållningsbehov bland annat som ett 

behov att underhålla sig genom att skingra tankar, som en emotionell avspänning eller som ett 

tidsfördriv vilket också några av tjejerna förklarar.  

”Alltså ibland går man inte för att man aktivt väljer att man ska göra det, men jag har 

kommit på mig själv att ibland sitter jag och surfar på Aftonbladet eller Sydsvenskan och så 

ja, jag har redan varit här inne, varför gör jag detta.” (Hanna, 29, student). 

 

Detta uttalande visar dock att kritiken mot Uses and gratifications-teorin som beskrivits i 5.1 

mediepublikens behov och förväntningar i teorin, som handlar om att all medieanvändning inte 

har en tanke bakom eller ett behov, kanske är befogad. Detta eftersom den här informanten 

berättar att hon ibland använder nätet på ett omotiverat sätt. 

En deltagare beskriver behovet att ta del av nyheter för att kunna träna hjärnan att skapa en egen 

åsikt. Med detta menas bland annat att hon vill lära sig vad som är värt att ta upp till diskussion 

och vad man ska ”slänga i papperskorgen”. Hon beskriver att hon har ett behov av att skapa en 

förståelse för vad hon själv tycker är viktigt och relevant. McQuail (1984) menar att ett behov 

som människor använder medier till kan vara just att få en insikt om det egna jaget och att finna 

ett stöd för personliga värderingar genom medieanvändning. 

5.1.1 OLIKA KANALER 

Som analysen visat har informanterna behov av att ta del av nyheter, men det varierar hur ofta 

och vad de tar del av. Nätet framstår som den viktigaste kanalen för att informera sig. Även 

iPhone och främst Aftonbladet och Expressens applikationer nämns som en viktig kanal. De 

flesta besöker nyhetssajter dagligen, två informanter beskriver att de bara gör det sporadiskt. 

Bland nyhetssajterna de besöker nämns Aftonbladet och Expressen som vanligast. Några tar 

också del av lokala nyheter från orten där de är uppvuxna, via nyhetssajter som till exempel 

Hallandsposten, Helsingborgs dagblad, Sydsvenskan och Göteborgsposten. Ingen informant 

brukar besöka TV4 Halland på nätet regelbundet, ett par berättar att de tittar på TV4 Hallands tv-

sändningar ibland om TV:n står på. Många är dock eniga om att de går in på TV4 Hallands 

hemsida när någon de känner ska vara med, eller att de hört att det ska handla om något speciellt 
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de är intresserade av. De flesta säger också att de kan besöka även Hallandsposten om det är 

något speciell nyhet de vill leta upp. Detta visar att individualiseringen på nätet som Hadenius 

och Weibull (2003) beskrivit blir viktigare när det gäller nyheter som informanternas tar del av. 

Sättet som informanterna använder TV4 Hallands hemsida stämmer inte helt överens med hur 

TV4 Halland hoppas att publiken ska använda hemsidan, eftersom att de hoppas att publiken 

efter att ha hört eller läst om något regelbundet går till TV4 Halland för att undersöka om det 

finns något rörligt material om det. Utöver nätet så nämns även tidningarna Metro, Entré och 

Image som något det händer att informanterna läser för att informera sig, ”om den ligger 

framme” i skolan till exempel. Deras svar visar att nyheter är något som de aktivt och regelbundet 

söker upp på nätet. Genom andra medier som TV eller papperstidningar tar de bara del av 

nyheter om TV-nyheterna av en händelse står på, eller om en dags- eller morgontidning skulle 

ligga framför dem.   

5.1.2 FACEBOOK 

I samtalen med informanterna framgår det tydligt att Facebook för informanterna har delvis 

samma funktion som nyhetssajter har: att ge upplysningar om vad som händer i den närmaste 

omgivningen, Sverige och världen, samt att tillfredsställa nyfikenhet och allmänt intresse. Kopplat 

till Hvitfelt (2005) och Flew (2008) går det att se att sociala medier därför konkurrerar med 

nyhetsmedierna, eftersom Facebook och nyhetssajter delvis fyller samma funktion för 

informanterna. De flesta beskriver Facebook som en sajt där de kan informera sig om händelser 

som rör både vänner och familj samt även händelser som inträffar lokalt, i Sverige och i övriga 

världen. Detta eftersom det är vanligt att kompisar på Facebook uppmärksammar där om något 

hänt, genom att kommentera det i sin statusrad, ibland tillsammans med en länk till till exempel 

en nyhetssajt på nätet. Detta visar att informanterna och deras kontakter på Facebook själva 

skapar en sorts nyheter. Med andra ord är de själva producenter av nyheter åt varandra på 

Facebook, det blir som en egen nyhetsredaktion. Detta visar tydligt hur viktig det Flew (2008) 

beskriver om webb 2.0-kulturen och deltagandet i den nya medievärlden är för informanterna. 

Flera informanter beskriver att det är Facebook som snabbast uppdaterar dem om vad som 

händer, eftersom de ofta är inne på Facebook och det alltid är någon kompis som är inne 

samtidigt och uppdaterar sin status om sig själv eller om någon händelse.  

"Det sker ju snabbast på Facebook, såna saker som berör oss, vi som målgrupp" (Malin, 

21, student) 

De beskriver hastigheten som viktig när det gäller nyheter. Hastighet är även faktor som går att 

koppla till Prakkes (2003) nyhetsteori, då han menar att en nyhet är intressantast om den handlar 
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om något som hänt nyligen.  Två informanter beskriver att det ofta är på Facebook de tar del av 

nyheter först, vilket innebär att medieföretagen inte bara konkurrerar med varandra om att få ut 

nyheter först, de tävlar även med sociala medier när det gäller tidsaspekten, att vara snabbast.  

”Ungefär som häromdagen då dog ju en av mina favoritskådespelare, då var det någon 

som hade det (som Facebook-status vår anm.), rest in peace Leslie Nielsen, vad fan har han 

dött, går in på Aftonbladet och då ser man det det första man ser” (Jonas, 25, student) 

Detta uttalande visar även att Facebook ofta är förstakälla för informanterna.  

Flera informanter har även beskrivit att ”just nu-funktioner” som tidningar som Aftonbladet har 

på sin sajt är väldigt intressanta.  

 

Figur5 Fiktiv bild över hur informanterna beskriver Facebook 

En liknande funktion har även Facebook då användaren kan klicka på ”senaste” för att få de 

senaste nyheterna, detta går att se i figur 5 nedan. Informanternas beskrivningar visar att 

snabbhet och ständiga uppdateringar en är av förväntningarna de har på nätet, något som går att 

koppla till Nygren (2008) som menar att snabba uppdateringar är en av nätets styrkor som 



 41 

medium. Att ständigt uppdatera är något som TV4 Halland ser som en svårighet, då de inte har 

resurser att uppdatera kontinuerligt under dagen, varken sin egen webbplats eller en eventuell 

Facebook-sida. För Hallandsposten är det lättare att vara snabba med uppdateringar, då de inte 

behöver hämta in rörliga bilder innan de kan publicera något. De kan skriva en text på 

redaktionen och lägga ut den direkt på hemsidan.  

Det framkommer även att Facebook av informanterna anses bra för att hålla sig informerad om 

sin omvärld eftersom de nyheter de tar del av där genom sina vänners kommentarer eller länkar, 

är sådant som ofta är intressanta för dem, eftersom kompisar har liknande intressen. Det handlar 

alltså om igenkänning och att känna sig involverad i de nyheter som når en. 

Facebook gör också att flera behov kan tillfredsställas på samma sajt, dels behovet att få 

upplysningar om relevanta händelser och tillstånd i den direkta omgivningen, samhället och 

världen, men också behovet att ha möjlighet till förbindelse med familj, vänner och samhälle. 

Andra behov som tillfredsställs kan vara att vinna en bas för konversation och social interaktion, 

undfly eller skingra tankarna på problem och koppla av. De får roliga och spännande nyheter från 

kompisar om deras liv och vart de befinner sig, länkar till intressanta saker på nätet, kommentarer 

på händelser som sker i världen etcetera. Detta kan kopplas till begreppet konvergens som 

Hvitfelt (2005) belyser, att informanterna på Facebook upplever att olika typer av innehåll och 

tillfredställande av olika behov konvergerar på samma sajt och att detta ökar intresset för sajten. 

Utöver nyhetssajter och Facebook så framgår det att informanterna även anser att nyheter ofta är 

något de får reda på genom att prata med kompisar och familj, både i Halmstad och på orten där 

de kommer ifrån. Detta innebär att mouth-to-mouth är viktigt som kanal. 

”Men det är inte ofta man får det, första gången man hör en sån nyhet då får man det från 

en polare eller så, det är inte så att man får det direkt från Hallandsposten, inte jag i alla 

fall” (Johannes, 23, student) 

Mouth-to-mouth har för flera av informanterna störst betydelse när de informerar sig om 

händelser lokalt, till exempel om uteliv och fester. Detta kommer vi beskriver ytterligare under 

rubriken 5.2 Det lokala. Nyheter som informanterna hör talas om från vänner och familj leder 

ibland till att de då letar upp det på nyhetssajter på nätet för att läsa om det, beskriver de flesta.  

5.2 DET LOKALA 

En viktig utgångspunkt gällande lokala nyhetsmedier är just att ta reda på vad det lokala innebär. I 

diskussionerna med producenterna och informanterna om det lokala har det kommit fram att 

åsikterna går isär om vad det lokala är, och hur intressant lokala nyheter är.  
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5.2.1 VAD ÄR DET LOKALA? 

Uppfattningen om vad det lokala är skiljer sig mellan informanterna. De kommer ifrån olika delar 

av Sverige, de flesta är inflyttade till Halmstad, men några är uppvuxna i eller strax utanför 

Halmstad. Informanterna ser Halmstad som det lokala för dem för att de lever här, men de som 

flyttat hit för att studera förklarar också att de ser sin hemort som det lokala. Det visar ett 

uttalande från en informant som studerar i Halmstad men som är uppvuxen i Skåne. 

"Ser jag att det är Hallandsnytt så kollar jag inte vidare,  

men det är för att jag inte bor här direkt, jag tänker ju att om jag ska få lokala nyheter så är 

det Öresund och så är det inte det så tänker jag äh” (Hanna, 29, student) 

Att beskriva det lokala som orten man befinner sig som informanterna gör, går att koppla till 

Glen och Hallin (2003) benämner kulturgeografins rumsliga indelning. där kan det lokala 

beskrivas som en plats som det går att dra en gräns runt, till exempel Halmstad. Det lokala kan 

också beskrivas som något som ligger nära, inte bara geografiskt sätt, utan också en känslomässig- 

eller mental närhet. Detta menar även Walter Lippman (2003) i sin teori om nyhetsvärdering. 

Denna sorts känslomässiga närhet beskriver några av informanterna. De förklarar att de ser stora 

delar av Sverige som lokalt, vilket visar att de inte bara identifierar sig med det som är geografiskt 

nära. Detta dels eftersom de har mycket kontakt med vänner och släkt i hela Sverige, samt att de 

genom medierna tar del av mycket nyheter, TV-program och så vidare från övriga Sverige, till 

exempel Stockholm. De känner en närhet till hela Sverige trots att mycket är fysiskt långt borta. 

Detta visar att innehållet i medierna och kontakten med vänner och familj via telefon, nätet 

etcetera, för dem minskar det som Glen och Hallin (2003) benämner som det relativa avståndet 

till det som är avlägset. Det går även att koppla till den känslomässiga identifikationen, dvs. de 

gemenskaper informanterna föreställer sig att de har, något som Anderson (1993) belyst. Den 

föreställda gemenskapen är viktig visar samtalen, eftersom informanterna beskriver att de känner 

en närhet till vänner och bekanta långt bort. Flera beskriver även att de rest mycket och även bott 

utomlands, vilket också det skapar närhet till platser långt bort. Informanternas beskrivning av 

avlägsna platser som känns nära för dem, visar även det som Thompson (2008) uttryckt när han 

beskriver att vad som är rumsligt nära förändras, bland annat genom tekniska 

kommunikationsmedel. Det fysiska rummet förändras och det påverkar synen på vad som känns 

nära och lokalt för dem. Detta gör att vi kan ifrågasätta om det fysiskt rumsliga avståndet som 

Prakke (2003) lägger så stor vikt vid när det gäller nyheter är av lika mycket relevans idag som 

tidigare.    

5.2.2 LOKALA NYHETER - PRODUCENTERNAS UPPFATTNINGAR 

När det gäller lokala nyheter har det i producentintervjuerna visat sig att Hallandsposten och TV4 
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Halland har olika uppfattning om hur stort intresse de tror att den yngre publiken har av det 

lokala. Under intervjun med Hallandsposten framkom det att chefredaktören inte tror att 

ungdomar, i så stor utsträckning, är intresserade av lokala nyheter.  

”För att människor innan man har, när man fortfarande rör sig så som ni (ungdomar, egen 

anm.), ni är förmodligen inte så bosatta i Halmstad att här kommer ni fortsätta finnas 

resten av livet, då är det inte så intressant vad som händer i Halmstad. Då är man mer 

intresserad av vad som händer i Sverige. Vad som händer i världen. För man rör sig på den 

nivån.” (Chefredaktör, Hallandsposten 2010-11-19) 

Om unga trots det ändå läser Hallandsposten tror chefredaktören att det är på grund av de lokala 

nyheterna i tidningen, och inte för inrikes- eller utrikesnyheter. Detta stämmer också med de 

personer vi har pratat med. De som väljer att läsa Hallandsposten gör det för de lokala nyheterna 

eftersom de anser att exempelvis Aftonbladet producerar bättre och intressantare riks- och 

utrikesnyheter.  

TV4 Hallands nyhetschefer är av en annan uppfattning än Hallandspostens chefredaktör. TV4 

Halland tror att unga är mycket intresserade av lokala nyheter. 

”Framförallt väldigt lokala nyheter. Skulle jag säga. Allmänintressant men lokalt, finns det 

ett enormt stort intresse för. Och alla undersökningar pekar på att man vill ha ännu mer 

lokalt” (Nyhetschef, TV4 Halland, 2010-11-26)2 

Vidare diskuterar TV4 Hallands nyhetschefer också kring konkurrensen lokala nyheter får från 

globala nyheter.  

”Det är också intressant för samtidigt som nätet öppnar upp för att ta in information från 

världens alla hörn, det kan inte vi erbjuda, vad vi erbjuder är det väldigt lokala. Och det har 

också visat sig att det är det många yngre vill ha, för de kanske tar in nyheter…om de vill 

veta någonting från andra sidan jorden så hämtar de lätt det från nätet. Men det lokala är 

det vi ska fokusera på”(Biträdande nyhetschef, TV4 Halland, 2010-11-26) 

Informanterna som också diskuterat detta, ser på TV4 Hallands webbplats på ett liknande sätt 

som nyhetscheferna. Skulle informanterna besöka TV4 Hallands webbplats så är det för det 

lokala materialet, övrigt material kan de få på andra stora sajter som till exempel Youtube 

beskriver de.  

                                                             
2 Med ”alla undersökningar” menar de här bland annat undersökningar från Kairos future som är ett 

företag som bedriver bland annat omvärlds- och scenarioanalyser (KF1). 
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5.2.3 LOKALA NYHETER – DE UNGA INFORMANTERNAS UPPFATTNINGAR 

Prakke och Hvitfelt (2003) menar att närhet geografiskt eller rumsligt är en betydande faktor för 

om en händelse har nyhetsvärde för en publik. I våra samtal med informanterna visar detta sig 

stämma delvis, åsikterna går isär när informanterna diskuterar hur avgörande geografisk närhet är 

för dem när det gäller nyheter. Några informanter intresserar sig för lokala nyheter, och andra 

inte alls.  

 

En åsikt som kommer fram är att lokala nyheter är minst intressanta att ta del av, både när det 

gäller Halmstad och den ort de kommer ifrån. En informant som tycker lokala nyheter är minst 

intressanta tar ändå del av lokala nyheter från orten har är uppvuxen, detta eftersom han 

beskriver att han är ganska ”hemmakär”. Men han förklarar trots det att Sverige och världen är 

mest intressant när det gäller nyheter.  

Informanterna som tycker att lokala nyheter är ointressanta beskriver att de upplever att det inte 

inträffar några större händelser lokalt, vilket gör att nationella och internationella nyheter lockar 

mer. Hvitfelt (2005) som menar att elitpersoner och sensationella händelser är faktorer som gör 

nyheter intressanta kan kopplas till det. Detta för att informanterna i diskussionen om vad ”stora 

nyheter” är bland annat nämner kända personer som till exempel Reinfeldt eller Obama, samt 

sensationella händelser som till exempel elfte september, Wikileaks eller gruvolyckan i Chile. 

Kopplat till Hvitfelt (2003) och hans teori om sensationens betydelse för nyheter kanske detta 

kan förklaras. En publik som är vana att i allt större utsträckning ta del av sensationella nyheter 

genom exempelvis kvällstidningar, kommer antagligen att jämföra nyheter och tycka att nyheter 

som är icke-sensationella är ”små” och därmed även delvis ointressanta, något som framkommer 

i samtalen med informanterna.      

Informanterna beskriver också att information om vad som händer lokalt är sådant de får reda på 

utan att ta del av lokala medier, till exempel genom mouth-to-mouth som tidigare nämnts. Det 

framkommer också att de lokala nyheter de tycker är värda att känna till tas upp i riksmedierna, 

med det menar de att om en lokal nyhet är tillräckligt intressant och därmed stor kan de läsa om 

det i Aftonbladet. En informant beskriver att han inte upplever att han behöver lokala nyheter, 

eftersom han upplever att han får reda på information ändå, något som han ger ett exempel på:  

”Mamma ringde till och med mig förra året när det var någon som hade blivit mördad på 

torget, och då kom det upp på Aftonbladet efter fem minuter. Och då fick jag i alla fall 

reda på det via mamma. Och då visade det sig att två av våra klasskamrater hade gått förbi 

där fem minuter innan, så annars hade man ju fått veta det via dom då säkert” (Jonathan, 

22, student) 
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Just att informera sig genom mouth-to-mouth verkar vara vanligt hos alla informanter och 

särskilt när det gäller lokala nyheter. Många anser att denna informationskanal är tillräcklig för att 

hålla sig uppdaterad om det viktigaste som händer i det lokala samhället. Med detta menas att de 

upplever att de får reda på det som de vill ha reda på, vilket innebär att de bara upplever sig ha ett 

behov att få reda på vissa saker om det lokala samhället. Kopplat till Uses and gratifications kan 

man säga att deras behov att få upplysningar om det lokala samhället och stilla nyfikenhet och 

allmänt intresse för det lokala är mycket begränsat till vissa ämnen. När informanterna som inte 

intresserar sig för lokala nyheter reflekterar över om de tror att de skulle vara mer intresserade av 

lokala nyheter om de visste att de skulle bo väldigt länge i Halmstad, svarar de att de kanske 

skulle vara mer intresserade, men tror att stora nyheter från Sverige och världen kommer fortsätta 

vara intressantast. En informant beskriver att hon tror att hon måste bo många år i en ny stad för 

att intressera sig för lokala nyheter i den nya staden.   

 

Den andra åsikten som kommer fram är att vissa informanter tycker att lokala nyheter är 

intressanta att ta del av, antingen i Halmstad eller därifrån man är uppväxt, via en lokaltidning på 

nätet.  

”Man vill ju ta del av det som händer runt omkring en där man är, ju längre bort det 

händer, desto mindre intresse är det att kolla upp det” (Anders, 26, arbetande) 

Detta uttalande stämmer väl överens med Prakkes nyhetsteori (2003) att det som är närmare 

intresserar mer då det skapar större identifikation. En informant beskriver att hon är väldigt 

intresserad av lokala nyheter i Halmstad och att det första hon gör när hon går in på nätet är att 

besöka Hallandsposten hemsida.  

”Jag har inte någon jättebra uppfattning om Hallandsposten, jag tycker inte den tidningen 

är sådär jättebra, men ändå så vill man ju läsa den för där finns det lokala” (Erika, 21, 

student) 

Hon beskriver att hon inte tycker Hallandsposten är bra eftersom de har för lite nyheter på nätet, 

men då det är på nätet hon vill ta del av nyheter vill hon inte köpa Hallandsposten i 

pappersformat även om hon tror att det finns fylligare material där. Detta pekar på det Sternvik 

(2009) lyft fram; trenden bland unga att ersätta medieformer, till exempel papperstidningen, med 

nya, exempelvis nätet. Att ta del av det lokala på hemorten beskrivs av en informant som ett sätt 

att ha kvar en relation med orten och familjen där hemma, att det därför är intressant att ta del av 

de lokala nyheterna där istället för på orten där man för tillfället bor. Kopplat till Uses and 

gratifications visar detta att behovet av att via medierna ha möjlighet till förbindelse med familj, 

vänner och samhälle är viktigt. En informant som beskriver lokala nyheter som mest intressanta 



 46 

förklarar att de också måste handla om intressanta saker för att locka henne, hon tycker inte alla 

lokala nyheter är intressanta bara för att de hänt i närheten. 

"Jag tycker lokalt (är viktigast, vår anm.) så länge det inte är tramslokalt, alltså om det är 

politiska lokala, intressanta, ny ombyggnad, staden, struktur, då kan det slå högre än 

Sverige-nyheter, men handlar det om koss… alltså trafiknyheter och sånt så är det mer 

intressant med Sverige" (Hanna, 29, student) 

När informanterna diskuterar hur intressanta lokala nyheter är nämner de att de måste känna att 

de berörs på något sätt för att det ska vara intressant, detta analyserar vi mer under kapitlet 5.3 

Vilka nyheter intresserar. 

5.2.4 RONDELLER OCH KOSSOR? 

I samtalen med informanterna har det vid flertalet tillfällen framkommit en humoristisk och 

sarkastisk ton i diskussionerna om lokala nyheter. En informant ger skämtsamt ett exempel på att 

när han ska informera sig om det lokala hemma, så är det mest intressanta att en rondell ska 

byggas.  

”Jag brukar fråga mamma när jag ringer hem om det har hänt någonting, och då säger hon 

typ att de ska bygga en rondell, eller något sånt, inte vet jag. Och då får jag reda på det via 

henne i så fall” (Jonathan, 22, student) 

I en annan diskussion så nämner informanterna ”ankor och kossor” när de reflekterar över lokala 

nyheter. En informant ger ett exempel på vad en lokal nyhet kan handla om, och menar att det 

kanske inte är någon nyhet att bry sig om. 

”Någon räddade en liten and. Alltså även om det är lite dramatiskt och trevligt (skratt), så 

är det inte… nää, jag vet inte” (Elin, 23, student) 

En annan informant gör ett liknande uttalande: 

"Jag bläddrar i HP ibland för de jag bor hos får den men den känns ju, man tänker ju 

väldigt mycket lokaltidning när man får den, det är väldigt mycket såhär, alltså lite kossor 

och lite så känns det som, men kanske inte så illa som Laholmsposten (skratt) (Hanna, 29, 

student)" 

Detta sätt att skämta om lokala nyheter och säga att de handlar om rondeller, kossor och ankor, 

tror vi delvis kan spegla informanternas syn på lokala nyheter, då de även uttryckt att de inte 

tycker det händer några stora saker lokalt. Hvitfelts (2003) som påpekar att exempelvis 

sensationella händelser är intressanta för publiken, pekar på varför lokala nyheter kanske anses 

tråkiga. Då lokala nyheter innehåller lite sensation (jämfört med nationella och internationella 

nyheter). Att de har ett litet nyhetsvärde, är tråkigt och lite tramsiga. Detta utvecklas under 5.3 

Vilka nyheter intresserar. 
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Det är svårt att i den här analysen dra slutsatser om huruvida bakgrund påverkar hur intressant 

lokala nyheter är. De två av våra informanter som är intresserade av lokala nyheter i Halmstad är 

uppvuxna i Halmstad med omnejd. Det framkom också av andra informanter att de var mer 

intresserade av lokala nyheter på den ort de vuxit upp, än här i Halmstad där de bor under en 

kort period. Detta visar på att intresset kan vara större för lokala nyheter på den ort de ser som 

sin ”hemort”. Dock så framgick det i diskussionen med vissa andra informanter som kom ifrån 

andra orter än Halmstad att de varken var intresserade av lokala nyheter på hemorten eller i 

Halmstad. Detta pekar på att även om hemort påverkar vilkens orts lokala nyheter de är 

intresserade av, så påverkar det inte om de är intresserad av lokala nyheter eller inte.  

5.3 VILKA NYHETER INTRESSERAR 

Informanterna beskriver att de har ett behov att ta del av nyheter, men de är väldigt selektiva på 

nyhetssajterna de besöker. Vad är det då för nyheter som lockar? 

I samtalen med informanterna blir det tydligt hur stor betydelse det har för dem att rubrik och 

bild känns intressanta vid första anblicken på en nyhetssajt. De funderar inte länge på om de ska 

klicka på en artikel eller inte, det avgör de på ett kort ögonblick innan de surfar vidare. Som vi 

beskrivit under vilka behov de har av nyheter räcker det ofta för informanterna att läsa rubriker 

på förstasidan för att de ska känna sig uppdaterade på vad som händer. De klickar alltså på ett 

fåtal artiklar, även om det kommer fram att de läser fler artiklar som till exempel tidsfördriv 

ibland, eller om det finns mycket som intresserar den dagen. Kopplat till Uses and gratifications 

visar detta att behovet att fördriva tid påverkar nyhetskonsumtionen, då informanterna läser 

nyheter mer ingående när de har tråkigt eller i alla fall mer tid på sig att surfa. I 

producentintervjuerna har det visat sig att producenterna känner till detta när det gäller den yngre 

publiken. Både Hallandsposten och TV4 tror att unga rör sig snabbt på nätet och producenterna 

beskriver att de jobbar med att försöka skapa intresse redan i rubrik och bild till artiklar eller 

inslag på nätet. I samtalen med informanterna framkommer det dock att Hallandsposten och 

TV4 Halland inte är tillräckligt bra på det, utan de måste bli ännu skickligare.  

Informanterna beskriver att de genom att använda nätet ofta lärt sig att snabbt sålla bort vad som 

är ointressant för dem på nyhetssajter och andra hemsidor, vilket tyder på att nya 

användningsmönster bildas på nätet.  

”Ja man har ju blivit tränad i det där. I alla fall när det gäller hemsidor. Sorteringstränad” 

(Hanna, 29, student) 
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Att detta sägs av mediestudenter kan innebära att de är mer medievana än andra personer, och att 

de därför är bättre och snabbare på att sålla än andra. Dock så använder de flesta unga personer i 

Sverige nätet ofta, vilket borde innebära att även andra unga lär sig att snabbt läsa av hemsidor 

och bli duktiga på att sålla, som mediestudenterna beskriver. 

Det beskrivs även som en kräsenhet, eftersom det finns så stort utbud av nyheter. En informant 

beskriver hur viktigt det är att rubriker och nyheter sticker ut: 

”Försök göra det så dramatiskt som möjligt för vi är så avtrubbade känns det som ibland... 

Alltså vi går igenom så sjukt mycket brus hela tiden vad vi än gör från morgon till kväll så 

vi måste ha det här (pekar mot sina ögon) strålkastare och chockrosa rubriker för att vi ska 

bli ”jaha, ska jag läsa det” (Malin, 21, student)  

Att nyheter behöver ha en dramatisk prägel för att intressera är en återkommande åsikt i 

intervjuerna, även nyheter som är roliga eller absurda sticker ut och intresserar, en trend som 

enligt Hvitfelt (2005) är tydlig idag inom nyhetsförmedlingen. En rubrik som handlar om en 

spelmissbrukare som hällt lim i en spelautomat intresserar flera informanter när de är inne på 

Hallandspostens webbplats under intervjuerna, just eftersom den är rolig och knäpp, som de 

beskriver. Även det oväntade är sådant som intresserar. Detta visar att nyheter är intressantare 

om de tar upp något överraskande, vilket är en faktor som Hvitfelt (2003) tar upp i sin teori om 

nyhetsvärdering. Det kommer också fram att nyheter som väcker känslor hos dem ofta 

intresserar, något som ställer väl överens med Lippmans teori. En informant beskriver att 

bevakningen av gruvarbetarna i Chile var intressanta att ta del av för att det var både dramatiskt 

och väckte mycket känslor. Det kommer även fram en åsikt att nyhetsteman som det skrivs 

mycket om kan väcka ett intresse, just för att det skrivs så mycket om det. Ett exempel på detta 

som informanterna tar upp är Wikileaks. Nyheter som är en del av ett tema är ytterligare en 

faktor som Hvitfelt (2003) belyser som viktig. Dock poängterar informanterna att nyheter även 

måste vara informativa och trovärdiga, vilket betyder att de vill känna en tilltro till avsändaren. 

Detta jämför dem med bloggar och förklarar att de inte har samma förtroende för nyheter på 

bloggar, det är mer skvaller. Detta betyder att nyheter, för att intressera unga, måste göras på ett 

sätt så de är informativa och trovärdiga, samtidigt som de är dramatiska eller underhållande, 

något som kan ses som en utmaning. Hvitfelt (2006) menar bland annat att sakligheten ofta får 

lida i utvecklingen mot mer dramatiska och underhållande nyheter. Dock existerar det idag i form 

av infotainment. Att informanterna efterfrågar dramatik och sensation kan även kopplas till den 

utveckling av nyheter som Hvitfelt (2005) beskriver går åt två håll, uppdelat efter kunskapsstarka 

(som efterfrågar mer djupgående information) och kunskapssvaga (mer underhållande och 

dramatiska nyheter). 
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Våra informanter kan dock inte ses som kunskapssvaga eftersom att de studerar på högskola 

vilket visar att även kunskapsstarka kan efterfråga mer underhållande nyheter.  

Att försöka göra nyheter som till större del är dramatiska och underhållande kan även bli 

problematiskt i förhållande till vad medieföretagen ser som sitt uppdrag. På Hallandsposten 

beskriver chefredaktören att deras nyhetsprodukt inte bara handlar om vad publiken efterfrågar. 

”Vi har ju en vision på sikt om att med vårt material i tidningen medverka till att 

demokratin fördjupas och att människor tar mer aktiv del i samhället som bygger på 

människor lika värde. Det tycker jag, det är ju alltså motorn för oss som jobbar med det 

här. Vi vill ju inte bygga så många sidvisningar som möjligt på nätet utan vi vill ju vara med 

i samhällsbygget” (Chefredaktör Hallandsposten 2010-11-19) 

Detta visar även att det Hadenius och Weibull (2003) skriver om journalisternas egna ideals 

påverkan på vad som blir en nyhet är en betydande faktor på Hallandsposten.  

Eftersom informanterna beskriver hur avgörande det är att direkt bli lockade till läsning på en 

nyhetssajt, och eftersom de beskriver att de klickar på få artiklar, blir det intressant att analysera 

vilka ämnen de är intresserade av. 

 

Informanterna är individer som har olika bakgrund, intressen och föreställningar. Bland 

informanter som vi intervjuat tycker vissa om att läsa om brott, andra ogillar det, vissa gillar 

sportnyheter, andra är intresserade av politiska frågor. Det innebär att det i en studie som denna 

är svårt att göra en lista där man radar upp ämnen som generellt intresserar unga i åldern 20-30 

år, eftersom alla har sina personliga intressen. Detta har Fichtelius (1997) belyst i sin teori om 

nyheter, att det handlar om magkänsla och hjärta, inte om listor över faktorer. Det innebär också 

att Lippmans (2003) teori om att nyheter ska väcka känslor för att intressera blir svår att tillämpa, 

eftersom olika människor blir berörda av olika nyheter. I intervjuerna märktes det att 

informanterna hade svårt att specificera vilka ämnen och nyheter det är som generellt intresserar 

dem. På Hallandsposten har chefredaktören uttryckt förståelse för det, och menar att det är 

journalisternas jobb att kunna komma på åt publiken vad de vill läsa.  

”Nu vet jag att vi får väldigt goda genomslag när vi överraskar våra läsare, när de får 

någonting i tidningen som de inte visste om och som skapar intresse, men det kan vi ju 

aldrig be läsarna om att beställa utav oss för då blir det ju ingen överraskning, då blir det 

inte bra. Utan vi måste vara bättre än våra läsare att hitta på och överraska och komma 

med material som man inte visste att man ville ha ” (Chefredaktör, Hallandsposten, 2010-

11-19) 
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Även om informanternas åsikter går isär gällande vilka områden som är intressanta, finns det en 

gemensam nämnare som återkommer i intervjuerna och som beskrivs som viktig för om en nyhet 

intresserar dem: identifikation. 

5.3.1 IDENTIFIKATION OCH EN FÖRESTÄLLD GEMENSKAP  

Enligt Olausson (2009) och Jansson (2002) handlar identifikation, eller ”igenkänning”, om att en 

individ kan identifiera sig med det en nyhet tar upp, exempelvis för han denne varit i en liknande 

situation, eller känner någon som blir berörd. Identifikationens betydelse visar sig mycket viktig 

för informanterna och exemplen på det är många. En informants uttalande visar det när han 

förklarar varför han tycker en nyhet om äldrevården är väldigt intressant, trots att han tidigare 

pratat mest om nöje och dramatik:  

”Om ålderdomshem, det berör ju eller jag följer ju det för att morsan jobbar på 

ålderdomshem och tar hand om gamlingar” (Jonas, 25, student) 

Även andra informanter visar att igenkänning är viktig, sittandes vid datorn under intervjun 

intresserar sig ett par informanter för en rubrik om en person som blev lurad när denne handlade 

på nätet, vilket de förklarade som intressant eftersom de själva brukar handla på nätet. En annan 

informant visar stort intresse för två artiklar som tar upp att civilpersoner ryckt in för att hjälpa 

andra. 

Anders, 26, arbetande: 

”11-åriga Tea räddade kompisen ur isvaken, den hade jag kollat direkt” 

Intervjuare: 

”För att den är dramatisk eller?” 

Anders, 26, arbetande: 

”Nej för det här (pekar på sin tröja där det står lifeguard), jag är livräddare” 

Igenkänning kan också, enligt både Olausson (2009) och Anderson (1993), handla om att 

identifiera sig kollektivt med olika föreställda gemenskaper, till exempel ”vi som studerar”, ”vi 

som är nya i arbetslivet”, ”vi som inte har barn” etcetera, något som är mycket viktigt för 

informanterna när de tar del av nyheter. Det handlar alltså inte bara om igenkänning gällande 

geografiska områden som till exempel Halmstad eller hemorten. En informant beskriver att 

eftersom hon studerar så handlar henne liv mest om studier och nöjen, vilket gör att hon 

identifierar sig med och intresserar sig mest för lokala nyheter som handlar om det. En annan 

informant utrycker samma sak genom att snabbt sortera bort nyheter som handlar om småbarn, 

en annan genom att ge exempel på om en nyhet skulle handla om Nyhem, Bolmens eller något 

annat studentområde (i Halmstad) skulle det direkt vara intressant att läsa. Följande citat visat hur 

viktig identifikationen är för en informant gällande lokala nyheter.  
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"TV4 Hallands nyheter är väl mer, man lyssnar väl mer om det berör än själv, om det 

handlar till exempel, om skulle det handla om Högskolan eller om staden eller någonting 

men handlar det till exempel om dagis så lyssnar man ju inte" (Elin, 23, student) 

I intervjuerna med informanterna framkommer igenkänning (Olausson 2009) som en mycket 

viktig faktor för om informanterna intresserar sig för en nyhet både gällande lokala, nationella 

och internationella nyheter. Detta stämmer väl överens med Lippmans (2003) teori om 

identifikationens betydelse i nyhetsvärdering, då han menar att en nyhet för att intressera måste 

erbjuda läsare möjlighet till identifikation.   

Som vi beskrivit är nyheter på Facebook intressanta för informanterna. Kopplar man detta till 

Lippmans teori (2003) om vad som blir en intressant nyhet så går det kanske att förstå varför 

sociala medier som Facebook är ett så populärt sätt för informanterna att hålla sig informerade 

på. Lippman (2003) menar att möjligheten att väcka känslor och skapa identifikation är avgörande 

för hur intressant en nyhet blir för någon. I våra intervjuer har det kommit fram att 

informanterna bara känner att de berörs av vissa nyheter i medierna, beroende på vad de känner 

igen sig i eller intresserar sig för. Att de bara kan känna igen sig i vissa nyheter kan förklaras med 

att eftersom nyheter på nyhetssajterna måste utformas så att de kan intressera en bred allmänhet, 

kan de inte inrikta sig på varje persons egna specialintressen. Men på Facebook är det 

annorlunda, eftersom varje enskild person där tar del av de nyheter om ens egna vänner och 

ämnen som intresserar personligen och som de har en relation till. Detta gör att nyheter på 

Facebook, genom att ge dem större möjlighet till identifikation och större chans att bli berörda, 

ligger närmare varje individ personligen än vad nyheter på en nyhetssajt gör. Att på det här sättet i 

huvudsak söka upp och intressera sig för nyheter på nätet som intresserar personligen kan vara ett 

led i den ökade fragmenteringen och individualiseringen (Hadenius & Weibull 2003) på nätet 

genom att publiken kan skapa ”personliga mediemenyer” genom att välja mellan de stora 

utbuden. Detta visar återigen Fichtelius (1997) teori om att känslor och den mänskliga faktorn är 

viktigare än allmänna kriterier om vad som intresserar.  

Samtalen med informanterna om Facebook och mouth-to-mouth visar att personliga nätverk är 

viktiga för dem. Det kan även vara så att Facebook som kanal är populärt eftersom det är en 

medieform som unga kan identifiera sig med i förhållande till sin livsstil, och att detta gör att de 

hellre besöker till exempel Facebook än Hallandsposten och TV4 Hallands webbplats. 

Även producenternas uppfattning är att identifikation är betydelsefullt. TV4 Halland påtalar i sin 

intervju vikten av att arbete med igenkänning när man ska försöka intressera olika åldersgrupper. 

”Sen frågade ni förut, hur kan man göra tv som attraherar en viss målgrupp, till exempel 

yngre, och det viktigaste som låter enkelt eller som kan vara väldigt svårt det är att det 
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handlar om igenkänning ganska mycket. Ser du tv med någon som är ungefär lika gammal 

som du själv, som påminner om dig själv på något sätt, eller har liknande problem som du 

själv, då blir du automatiskt intresserad. Så att skapa igenkänning. Och då handlar det ju 

om att vi vill ha med fler kvinnor, vi vill ha med yngre, för att attrahera de yngre, så det är 

vilka vi intervjuar som kan styra och försöker styra” (Biträdande nyhetschef TV4 Halland, 

2010-11-26) 

Samtalen med informanterna visar dock att det inte bara är vem som blir intervjuad som avgör 

om det något som de kan identifiera sig med, utan vad inslaget tar upp. TV4 har förklarat att de 

ser sitt fokus på målgruppen Anna 35 som viktigt, eftersom att det är en kommersiellt stark 

målgrupp. De menar dock att eftersom Anna 35 även har människor runt omkring sig, till 

exempel barn, gamla föräldrar etcetera, får deras nyheter en bredd. Anna 35-fokuset visar trots 

det att de arbetar med igenkänning mot en målgrupp som de tänker sig har man, barn, hus, med 

mer vilket inte är sådant som de unga vi intervjuat känner igen sig i. Det är även en väldigt 

traditionell och stereotypisk bild av ens publik, alla gifter sig inte och skaffar barn. Det kan vara 

en möjlig förklaring till att våra informanter inte, i så hög grad, intresserar sig för TV4 Hallands 

nyheter i jämförelse med andra nyhetssajter.  

Även chefredaktören på Hallandsposten beskriver att hon ser igenkänning som viktigt för vad 

som intresserar.  

”Jag ser just livscykeln som sådan när man är, innan man, man är intresserad av det som 

känns angeläget. Om man inte har barn är man sannolikt inte intresserad av dagisfrågor 

eller skolfrågor, det är inte sannolikt att man är det. När man inte har föräldrar som är 70-

80 år och som behöver äldreomsorg, då är man inte så intresserad av den saken. Men det 

är just den typen av frågor som är väldigt stora och viktiga i lokalsamhället, när man har 

slagit ner bopålarna någonstans” (Chefredaktör Hallandsposten 2010-11-19) 

Hon beskriver att hon därför ser ett direkt problem i att göra nyheter som intresserar både yngre 

och äldre.  

”Och skulle vi plötsligt säga att nej vi vill fånga in 20-25-åringarna som läsare då skulle vi 

behöva ställa om hela vår verksamhet rikta oss utåt på ett helt annat sätt. Och vad skulle då 

hända med våra läsare som är över 35 eller 40, då skulle produkten bli helt ointressant för 

dem. Jag ser inget annat än att vi måste fortsätta vara relevant för människor som har 

etablerat sig i livet och det gör man inte när man är 20 år” (Chefredaktör Hallandsposten 

2010-11-19) 

Hallandsposten vill, som chefredaktören beskrivit, medverka till att demokratin fördjupas och att 

människor aktivt tar del i samhället. Ur ett demokratiskt perspektiv blir då ovanstående uttalande 

därför aningen problematiskt eftersom demokrati handlar om alla människor, där ingår även de 

unga. 
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Ett par informanter beskriver att de som Halmstadbo eller Helsingborgsbo kan identifiera sig 

med en stad som sådan och alla invånare som bor där eftersom de alla är ”Halmstadbor” eller 

”Helsingborgsbor”. Detta är ännu ett exempel på Andersons (1993) föreställda gemenskap och 

dess värde, föreställningen om att man har en gemenskap med alla invånarna i en stad. En 

informant beskriver att hon kan läsa en liten nyhet om en bonde just för att det hänt lokalt, att 

det då blir en kul att läsa för att det hänt i närheten även om hon inte kan identifiera sig med 

själva bonden ifråga och hans problem. En annan informant beskriver samma sak. Hon berättar 

att hon hemma i Helsingborg kan läsa alla sorters lokala nyheter, att det där inte är lika viktigt att 

bli berörd av varje nyhet eftersom hon kan identifiera sig med Helsingborgsborna.  

"Om jag går in på Helsingborgs dagblad tio gånger går jag in på Hallandsposten en gång, 

om ens det, det känns mer relevant för mig, där kan jag bry mig om saker som kanske inte 

rör mig personligen men som handlar om staden, och saker runt omkring" (Elin, 23, 

student) 

För dem räcker det med det Prakke (2003) och Hvitfelt (2003) belyser som rumslig eller 

geografisk närhet och den geografiska igenkänningen för att intressera. En motsatt åsikt som 

kommer fram är att lokala nyheter måste ta upp nyheter som informanterna kan identifiera sig 

med för att de ska bli intresserade, det vill säga alla lokala nyheter är inte intressanta bara för att 

de hänt lokalt.    

5.4 INTERAKTIVITET: FRÅN RESPONS TILL SMUTSKASTNING 

Som vi tidigare har beskrivit i den här uppsatsen är publiken aktiv, bland annat genom att ständigt 

vara selektiva och välja vad de vill ta del av men också genom att bidra till 

kommunikationsprocessen genom att delta på olika sätt i en webb 2.0-kultur (Flew 2008). När det 

gäller interaktivitet och nyheter har samtalen med informanterna och producenterna lyft fram 

både positiva och negativa aspekter på begreppet.  

5.4.1 MÖJLIGHET TILL RESPONS  

Producenterna vi intervjuat är positiva till möjligheten att få respons från publiken genom att 

kunna ta del av åsikter och tips från dem via hemsidan. På Hallandsposten ser de interaktivitet 

som en av de viktigaste funktionerna med hemsidan. 

”Den andra funktionen (med hemsidan, vår anm.) är att ta till vara människors alltså 
läsarmedverkan där webben är enklare och lättare att medverka på än i tidningen, till 
exempel genom att skicka in bilder eller kommentera artiklar, beställa annonser, det är ett 
redskap egentligen för det” (Chefredaktör, Hallandsposten, 2010-11-19)   

Detta antyder att Hallandsposten huvudsakligen ser interaktivitet som det som Ulf Buskqvist 

(2009) kallar för teknisk interaktivitet. Det innebär att interaktiviteten för dem är som en teknisk 
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möjlighet, eller verktyg som chefredaktören säger, att smidigt ta emot åsikter och beställningar. 

Det kommer som en sista del av detta kapitel tas upp mer om Hallandspostens syn på 

medborgarjournalistik och läsarnas möjlighet att på riktigt bidra med material.  

På TV4 Halland tror man att interaktivitet är viktigt för publiken och därför vill man erbjuda dem 

en kommentarsfunktion, men samtidigt ser de inflödet av kommentarer som viktigt för det egna 

arbetet på redaktionen eftersom det kan leda till fler nyhetsjobb. Det finns även en tro att de 

yngre användarna gärna utnyttjar olika typ er av forum på nätet för att föra diskussioner.  

”Ja det tror jag. Jag tror att det är en snackegrej, jag tror att det är en sån sak som genererar 

att fler går in och tittar, om de vet att det dessutom finns ett forum där de kan gå in och 

tycka till” (Nyhetschef, TV4 Halland 2010-11-26) 

Informanterna är alla positivt inställda till att det finns kommentarsfunktioner och möjlighet att 

skicka in tips till nyhetssajter som Hallandsposten och TV4 Halland. Det kan beskrivas som att 

de ser interaktivitet som kommunikativ process som något positivt, det vill säga att de som publik 

kan ge respons på kommunikationen medieföretagen sänder ut. Kopplat till Laruels (1999) teori 

om graden av interaktivitet, är detta en mycket begränsad syn på interaktivitet. Ett nyhetstips till 

en redaktion är en mycket låg grad av interaktivitet eftersom ett tips är interaktivitet som slutar 

med ett och samma meddelande, och som oftast inte påverkar producenterna (att skapa en nyhet 

om det).    

Informanterna tror att nyhetsproducenterna har kommentarsfunktion och tipsfunktioner för att 

det kanske kan ge ytterligare fakta till ämnen, och kanske att det kan ge idéer till helt nya artiklar 

eller inslag. En informant beskriver att hon tror det är extra viktigt på lokala redaktioner att få in 

tips. 

”Jag tror det är viktigare för lokal nyheterna att folk kan kontakta dom om det är 

någonting” (Elin, 23, student) 

Detta stämmer väl överens med Hvitfelt (2005) som skriver att det för en lokal redaktion är 

nyhetsvärderingen på den egna redaktionen med bland annat tips från allmänheten, som är 

motorn i deras arbete, inte nyhetsbyråer. En informant tror även att redaktionen vill veta vad som 

får mycket respons av publiken, att ”ta tempen” på ämnen. Det kommer även fram att 

informanterna förknippar interaktivitet på en nyhetssajt med modernitet, att de nyhetssajter som 

har interaktiva inslag har ”hängt med”, vilket ger en positiv uppfattning av nyhetssajten. En 

annan aspekt enligt informanterna är att exempelvis politiker kan gå in och läsa människors 

kommentarer och därigenom få en uppfattning och vad allmänheten tycker om vissa politiska 

beslut. Här diskuteras framför allt sådant som händer i det lokala samhället. Under intervjuerna 
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har det framkommit att samtliga informanter någon gång har läst kommentarer på artiklar på 

nyhetssajter. Vissa läser kommentarer regelbundet. Men trots att informanterna är positiva till att 

kunna delta på olika sätt på nyhetssajter, är det ingen av dem som är aktiv där i den bemärkelsen 

att de kommenterar artiklar på nyhetssajter själva. De förklarar bland annat att de inte känner att 

de inte vill lägga den tiden eller inte orkar, eller att någon annan i kommentarsfältet oftast redan 

sagt det de själva skulle säga. De förklarar även att det är viktigare för dem personligen att 

kommentera något på Facebook om det är något de vill kommentera. Och då är det för att det 

tycker det är intressantare att kommentera och diskutera med kompisarna på Facebook, det är 

återigen det personliga som framstår som viktigt. Informanterna menar också att Facebook 

används för att ibland lägga upp länkar till artiklar, videos och intressanta händelser. Detta visar 

att interaktivitet som social interaktion som Buskqvist (2009) beskrivit, det vill säga samtalet, är 

viktigt för informanterna. Detta avser det med kompisar på Facebook och inte på nyhetssajterna. 

Det pekar också på att det är det personliga sociala närverket som viktigaste för informanterna 

när det gäller interaktivitet, inte de tekniska möjligheterna.  

TV4 Hallands nyhetschefer uttrycker en förståelse för att den yngre publiken idag engagerar sig 

på nya sätt, genom att diskutera ämnen eller starta grupper på Facebook. De har även en 

kommentarsfunktion på TV4 Hallands hemsida där det går att kommentera deras inslag via 

Facebook. Informanterna beskriver även att de genom länkar och kommentarer på Facebook kan 

surfa vidare till andra nyhetssajter. Att Facebook därför kan vara en ingång till en nyhetssajt.  

”Om man länkar någon nyhetsgrej, det är väl helt okej att liksom använda sociala medier 

till det. Jag har nog aldrig kommenterar något eller så, men om någon annan har lagt upp 

någonting på typ Facebook då kan jag ju gå in och läsa det bara för att de har lagt upp det” 

(Erika, 21, student) 

Hallandsposten anser sig inte vara så intresserade av vad de som hittar in på deras hemsida tack 

vare exempelvis en länk på Facebook tycker om dem: 

”Jo men det är självklart intressanta i och för sig, men jag är bara halvintresserade utav 

snyltare kan jag säga. Det är inte så att, de läsare vi är mest intresserade av, det är ju de vi 

har en långvarig relation med. 32 000 prenumeranter som hostar upp 2000 kr om året för 

att ha en relation med oss. Jag är mer intresserad av vad de tycker om oss, om vi gör bra 

eller dåligt ifrån oss, än någon som skulle göra ett tillfälligt nedslag på vår hemsida och ha 

synpunkter på det” (Chefredaktör, Hallandsposten, 2010-11-19) 

Det går dock att problematisera relationerna mellan producenter och publiken som 

chefredaktören för Hallandsposten beskriver, i en webb 2.0-kultur. Kanske kommer dessa 

långvariga relationer förändras i framtiden.  
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I diskussionerna med informanterna kommer det även fram att vissa läser kommentarerna om de 

tycker att en artikel är väldigt intressant och de vill läsa mer om det, alltså som en slags utfyllnad 

till artikeln. En annan informant beskriver att kommentarerna har rent underhållningsvärde, 

eftersom det är kul att se vad människor skriver. Informanterna är alltså positiva till interaktivitet 

kommunikativ process, att det finns möjlighet att ge respons. Det är mest kommentarsfunktionen 

som diskuteras vilket återigen visar att det är den sociala interaktionen som är viktigast. Med detta 

menas att det är ”samtalet” med andra i kommentarsfunktionen de ser som interaktivitet på 

nyhetssajterna. Det visar även att den upplevda interaktiviteten skiljer sig från den faktiska 

interaktiviteten. Hallandsposten och TV4 har en låg grad av interaktivitet, men de upplevs ändå 

som hög av publiken (Buskvist 2009).  

5.4.2 SMUTSKASTNING 

En negativ aspekt som framkommer är att informanterna tycker att det sker alltför stor 

smutskastning bland kommentarerna och att de därigenom blir ointressant och otrevligt att läsa. 

”Rent generellt så tror jag att det var bättre förr... det känns som att de kommentarer som 

är nu, det är bara patrask som kommenterar allt. Och jag orkar inte läsa folks elaka 

påhopp” (Hanna, 29, student) 

 

Även producenterna belyser denna negativa aspekt av interaktivitet med publiken. 

Hallandsposten beskriver hur vissa artiklar om exempelvis invandrare är omöjliga att ha en 

kommentarsfunktion på, eftersom många skriver så mycket elaka påhopp på den typen av ämnen. 

På TV4 är de mycket intresserade av tips och kommentarer som kan leda till nya nyhetsjobb. Då 

de flesta unga idag har mobiltelefoner som kan filma skulle de gärna vilja att människor kunde 

skicka in både bilder och videos till deras hemsida. De nämner även Twitter som ett sätt för 

publiken att dela med sig av sådant de ser när de är på plats någonstans där något händer, och att 

redaktionen i framtiden på så sätt kanske kan få kontakt med ögonvittnen till händelser 

(redaktionen har till exempel en Twitter search på en RSS-läsare som visar alla Twits, det vill säga 

meddelanden, om Halmstad). Deras tro att publiken vill dela med dig av egna bilder och videos 

visar att de har stor förståelse för webb 2.0-kulturen som Flew (2008) beskriver, och ser 

potentialen i det. Men TV4 förklarar att även om de gärna skulle vilja ha mycket av 

användargenererat material på sin hemsida och deltagande som Flew (2008) benämner det, eller 

det Jensen (1999) benämner som konverserande interaktivitet, är det ett problem att redaktionen 

inte har resurser att hantera det materialet. Det hindrar möjligheten för TV4 att ha mer 

användargenererat material trots att det finns ett intresse för det. 



 57 

Hallandsposten menar att de använder sig av interaktivitet för att göra läsarna delaktiga och för 

att de ska få ha en synpunkt i materialet. Trots det är inte chefredaktören så positivt inställd till 

läsarmedverkan när det gäller artiklar som läsare skrivit. Här anser Hallandsposten bland annat att 

man inte kan ta in artiklar skrivna av någon annan än en journalist då det krävs mycket resurser 

att granska dem. Detta visar att Hallandsposten har stor tilltro till sin traditionella roll som 

producent, något som går stick i stäv med webb 2.0-kulturen (Flew 2008). Dessutom tror inte 

chefredaktören att sådana artiklar har något läsarvärde, ingen vill läsa dem. Att använda sig av 

bloggare, eller annan typ av medborgarjournalistik (Karlsson år 2006 i Olsson 2007), tror hon inte 

heller är någon idé. Detta beror bland annat också på kvaliteten samt den tid det tar att granska 

och läsa. Att Hallandsposten chefredaktör är kritisk till medborgarjournalistik kan bero på att hon 

vill ha kvar den maktposition som journalister tidigare haft om vad som är nyheter. Även om 

detta håller på att förändras (Flew, 2008).  

”Vi vet att vi har cirka 20-30 minuter på oss per läsare, det ägnar man i genomsnitt, men då 

måste det vara så att varenda text, bild, hela formen måste vara effektiv så att människor 

känner att nu har jag läst en text det tog mig fem minuter nu har jag lärt mig någonting nytt 

jag begriper någonting annat, det måste finnas den briljansen i materialet. Att ta in långa 

bloggtexter som handlar om ingenting, jag tror inte folk har tid med det. Nej vi måste vara 

skärpta” (Chefredaktör, Hallandsposten, 2010-11-19)  

Hon är skeptisk till att publiken ska inta rollen som producent av material, en roll som 

journalisterna mer eller mindre haft ensamrätt till traditionellt sätt. 

”Nej men det finns väl inget skäl i världen att ta in en artikel som någon annan har skrivit, 

jag har ingen aning om vem människan är, jag vet inte vad som har styrt att den personen 

har skrivit just den artikeln, jag vet inte hur den är faktagranskad, jag vet ingenting. Jag 

skulle aldrig publicera något sådant material. Varför skulle jag” (Chefredaktör, 

Hallandsposten, 2010-11-19) 

Tittar man på graden av interaktivitet så är den inte hög på Hallandspostens och TV4 Hallands 

webbplatser, om man utgår ifrån Laurels (1999) tredimensionella modell för interaktivitet. Detta 

eftersom det finns få möjligheter till interaktion och interaktiviteten har det egentligen ingen 

betydelse för medieproducenterna (om det inte gäller ett bra tips som är värt att följas upp). Dock 

antyder våra informanters svar att interaktiviteten kanske inte behöver vara högre. Detta eftersom 

den upplevda interaktiviteten är hög, men också för att de uttrycker att de inte ”orkar” vara aktiva 

på nyhetssajer även om de tycker det är bra att möjligheten finns.
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 6. SLUTDISKUSSION 

I intervjuerna med de unga kommer det fram att det finns många olika anledningar till varför de 

tar del av nyheter. Den mest framstående är att de ”vill ha koll”, det är viktigt för dem att vara 

uppdaterade på sin omvärld. De tar del av nyheter i olika kanaler, men nätet är det vanligaste 

sättet att hålla sig informerad. Nyheter på TV, radio eller i papperstidningar är sådant de tar del av 

mer av slumpen, om ett nyhetsprogram på TV står på eller om en dagstidning råkar ligga framför 

dem. Detta visar hur viktigt nätet är som kanal för unga när det gäller nyheter.   

Gällande lokala nyheter har uppsatsen visat att vad det lokala är, och hur dess betydelse kanske 

håller på att förändras. Det är idag inte självklart för unga att känna en stark samhörighet med det 

lokala samhället där de bor eller är uppvuxna. Unga idag rör på sig, de reser, flyttar, de besöker 

vänner i hela Sverige och även världen, och de håller nära kontakt med andra genom nätet. Detta 

gör att det fysiskt lokala inte är det enda som känns nära för dem. De känner även närhet till 

andra lokala platser i Sverige och världen och intresset för lokala nyheter existerar inte hos vissa, 

även om det gör det hos andra. Kanske tyder detta på att det fysiskt lokala håller på att förändras 

och geografisk närhet kommer att ha mindre betydelse i framtiden gällande nyheter?  

Det kommer även fram att personliga nätverk är viktiga kanaler för att hålla sig informerade, 

både mouth-to-mouth och genom nyheterna i sociala medier som Facebook. Uppsatsen visar att 

Facebook delvis fyller samma funktion som nyhetssajterna gör för publiken. Även om Facebook 

inte anses vara traditionella nyheter så är det ett sätt för unga idag att informera sig, något som 

Sternvik belyst i 2.3 ungas nyhetskonsumtion. Ser man nyheter i sociala medier som nyheter kan 

vi konstatera att ungas nyhetsintresse är mycket stort. Genom både Facebook och nyhetssajterna 

upplever unga att de kan hålla sig uppdaterade om vad som händer lokalt, i Sverige, och världen 

genom att deras kontakter kommenterar olika händelser som inträffar. På Facebook får de även 

nyheter ifrån ”vänvärlden”. En intressant slutsats är att även nyheterna på Facebook ligger 

mycket närmare varje individ personligen än nyheter på nyhetssajter gör. Detta genom att 

nyheterna på Facebook skapar större igenkänning hos varje person, eftersom nyheterna där 

handlar om deras vänner och diskussionsämnen som de är intresserade av. Vad kan detta få för 

betydelse i framtiden? Det kan vara så att ju mer sociala medier utvecklas och ju större plats de 

tar i människors liv, desto större konkurrenter blir sociala medier till traditionella nyheter på 

mediearenan. I dagens medielandskap är det därför dags för en definition av begreppet nyheter, 

liknande den nationalencyklopedin har, med mindre fokus på vilka kanaler nyheter produceras i.  
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Den här uppsatsen kan även konstatera att nätet skapar nya användningsmönster när det gäller 

nyhetskonsumtion. De unga läser nyheter på nätet på andra sätt än de gör i en papperstidning. På 

nätet rör de sig snabbt, ofta läser de bara rubriker, ingresser samt tittar på bilder vilket de anser 

ofta räcker för att de ska uppleva att de ”har koll”. Faktumet att de bara klickar på och tar del av 

det som verkligen intresserar dem illustrerar även den på nätet tydliga trenden mot 

individualisering. För lokala nyhetsmedier är det därför viktigt att de har en stor förståelse för 

vikten av att skapa intresse redan i rubrik och bild på nätet, då publiken i den här uppsatsen 

uttryckt att det är viktigare att direkt bli ”infångad” och lockad på nätet än i andra kanaler. 

Hastighet är även något som publiken förknippar med nätet som medium, vilket betyder att 

nyhetssajter behöver vara snabba med uppdateringar för att skapa en intressantare nyhetssajt.           

En utmaning för lokala nyhetsmedier blir att skapa artiklar och nyhetsinslag med dramatisk eller 

underhållande prägel, då det är en medieform som intresserar unga gällande nyheter. Viktigt i 

arbetet med att lyfta fram dramatik och underhållning är dock att sakligheten och trovärdigheten 

inte får lida. Detta kan ses som en svår balansgång, då dramatik och underhållning oftast 

förknippas med kvällstidningsjournalistik som kan kännas avlägset för det vissa medieföretag ser 

som sitt uppdrag. Men vad händer om nyhetsmedier inte försöker att hitta en balans mellan sitt 

uppdrag och det publiken efterfrågar? Kanske finns det en risk att nyhetsmedier som inte 

försöker anpassa formen på sitt innehåll efter det som efterfrågas framstår som tråkiga och andra 

nyheter som mer spännande. Att detta delvis är fallet för lokala nyheter jämfört med nationella 

och internationella nyheter har samtalen med de unga i den här uppsatsen visat. Men även om 

unga idag blir vana vid nyheter som är sensationella och dramatiska så kanske lokala nyheter blir 

intressanta för dem senare i livet vartefter de blir mer socialiserade i samhället, något som 

Sternvik (2010) belyst och chefredaktören på Hallandsposten tror. Dock kommer risken att lokala 

nyheter ses som tråkiga troligen kvarstå om inte producenterna försöker lyfta fram 

sensationsnyheter och dramatik när publiken är vana att få det.  

Det finns ingen anledning att tro att lokala nyheter inte kommer att ha någon publik i framtiden 

då det visat sig att identifikation med det lokala trots allt är viktigt. Men frågan är hur intressanta, 

bra och spännande de lokala nyheterna kommer vara i konkurrensen med nationella- och 

internationella nyheter.  

Interaktivitet är något som unga förknippar med en modern nyhetssajt. Lokala nyhetssajter bör 

därför utveckla de interaktiva inslagen på sina webbplatser. Viktigt är dock att erbjuda publiken 

möjlighet att kommentera via sociala medier som Facebook, då analysen visat att det främst är 

Facebook unga använder som forum för diskussion.  
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Med tanke på nätets stora framväxt, och hur populärt nätet är bland unga, är det nyheter på nätet 

ett forskningsområde som blir viktigare och viktigare. Inte minst för medieproducenter som i 

framtiden måste anpassa sig efter publikens nya användningssätt i ett digitalt medielandskap, vare 

sig de vill eller inte. 

6.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
För att blicka framåt, hur kan då denna uppsats användas i framtiden? Bland annat som underlag 

för det framtida forskningsprojekt ’Lokala medier i en globaliserad värld’, som planeras mellan 

forskare på Högskolan i Halmstad samt lokala medieproducenter i södra Sverige. Där kan det 

vara intressant att fortsätta studera människors uppfattning om lokala nyheter, då informanterna i 

den här studien delvis uttryckt att den inte är positiv. Vad denna negativa bild beror på vore även 

intressant att koppla till en textanalys, som kanske mer djupgående kan studera innehållet i lokala 

nyhetsmedier, och även se hur mycket av innehållet som unga eller andra personer som inte är 

”kommersiellt intressanta” kan identifiera sig med. Detta är viktigt då nyheter ur ett demokratiskt 

perspektiv ska produceras för att beröra allmänheten, inte bara åldersgrupper som är 

kommersiellt intressanta. Liknande studier som denna bör även utöka urvalet och studera fler 

målgrupper.  

Vidare kan den här studien också användas som en språngbräda för fortsatta studier om unga och 

medieanvändning idag, samt om nya användningsmönster på nätet. Detta är viktigt eftersom den 

här studien tydligt visar att ungas sätt att använda medier och informera sig genom olika kanaler 

och olika typer av innehåller skiljer sig från tidigare generationer.  
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BILAGA 1 
1. Hur arbetar ni för att försöka nå/intressera yngre personer? 20-30 år. 

Har ni några framtida planer för att försöka nå dem? (för hemsidan) 

Vad ser ni som er utmaning vad gäller att nå den yngre målgruppen? 

2. Hur viktigt är det att nå dem? 

 

3. Vad för nyheter tror ni att de är intresserade av? 

 

4. Vad för lokala nyheter tror ni att de är intresserade av? Hur viktigt tror ni att lokala nyheter är för dem i 

en global medievärld?  

 

5. Vad tror ni att de tycker om er webbplats? 

 

6. Vad skulle ni vilja att er webbplats hade för betydelse för unga i deras vardag? 

 

7. Tror ni att det lokala alltid kommer vara viktigt för människor? Globaliseringen förändrar ju känslan för 

vad som är nära, långt bort, osv.  

 

8. Vad vill ni med er webbplats? 

 

9. Vad är unikt med er webbplats?  

 

10. Ser ni användarna som aktiva eller passiva? 

 

11. Hur vill ni att målgruppen ska använda er webbplats? 

Hur vill ni att målgruppen ska uppleva er webbplats? 

 

12. Tror ni det stämmer med verkligheten? 

 

13. Hur ser ni på interaktivitet? Är det viktigt, varför? (Kommentarer via Facebook) 

14. Tror ni att interaktivitet är viktigt för målgruppen? 

15. Vill ni (eller tror ni) att den yngre målgruppen kan identifiera sig med er webbplats? 

15. Vad är en nyhet för er? 
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BILAGA 2 
Om personerna 

Hur gamla är ni? Hur länge har ni bott i Halmstad? Var är ni uppvuxna? 

 

Hallandsposten och TV4 

Vad har ni för uppfattning om Hallandsposten?  

Vad har ni för uppfattning om TV4 Halland?  

Tar ni del av deras nyheter? 

 

Hålla sig informerad 

Hur håller ni er med hjälp av nätet uppdaterade och informerade om vad som händer?  

Hur informerar ni er om vad som händer lokalt?  

Om inte via nyheter, hur tar ni då reda på vad som händer i det lokala samhället? Finns det andra sätt att 

hålla sig informerad om vad som händer i omvärlden än nyhetssajter? 

 

Behov 

Vad har ni för behov av att ta del av nyheter?  

Vad har ni för behov att ta del av lokala nyheter? Förklara.   

 

Nyheter, det lokala 

Vad är en nyhet för er?  

Vad är lokalt för dig/er? Dess betydelse? Hur ser ni på era hemorter/där ni vuxit upp?  

Vilka nyheter är mest intressanta av lokala, nationella, utrikes? Varför?  
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Är det viktigt att känna att nyheterna berör en själv på något sätt? Är det viktigt att känna igen sig i 

nyheterna för att det ska vara intressanta? Att nyheterna handlar om påminner om en själv på något sätt, 

eller har liknande problem?  

Kan nyheter som handlar om grundskola, barnomsorg och äldreomsorg vara intressant? (ämnen som 

egentligen inte berör en själv direkt) 

 

Besök nyhetssajter 

Beskriv hur ni, via nätet, tar del av nyheter. (Vilka sajter, hur mycket läser man, på vilket sätt läser man en 

nyhetssida, sociala medier/interaktivitet). Vad är det som lockar på en nyhetssajt? Vad gör att ni 

klickar/läser en artikel? 

Vilka nyheter är intressanta/roliga? Vad väcker intresse? Varför?  

Gå in på hemsidorna 

Specifikt: Vad tycker ni om TV4 Hallands- respektive Hallandsposten webbsidor? 

Vad är bra/dåligt? Vad ser intressant ut?  

Interaktivitet 

Vad är interaktivitet på nätet för er? Hur viktigt är det på nyhetssajter? Tips, kommentarer, att själva delta, 

att kunna påverka? 

Hur aktiva är ni på olika internetsidor?  

 


