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Förord    
 

Begreppen gratistidningar, ökat utbud av nyhetsmedier och nyhetsmediernas betydelse i 

lokala samhällen i dessa globala tider kan läsas och höras gång på gång överallt i 

nyhetsmedier. Fenomenet intresserade mig och tanken slog mig att detta kunde vara ett 

intressant ämne att studera. Detta ledde mig in på denna studie: Nyhetsmediernas betydelse i 

lokalsamhället och hur denna har förändrats i takt med kommunikationsteknologins 

utveckling. 
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Abstract  
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Main Results: The result shows that local newspapers are most relevant for the magazine's 

local informational function. The result shows that there is a need for local journalism. The 
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media. A major factor is likely that the range of free newspapers will increase as the free 

newspaper read by most people 
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1. INLEDNING 
Nyhetsmedier utgör betydande inslag i människans liv. De är ständigt närvarande i 

vardagslivet och individer använder dem av många olika skäl och för en mängd olika syften. 

Det går med all säkerhet att konstatera att nyhetsmedier har blivit en rituell del av individers 

vardag (Gripsrud 2002:15). Dagens medievärld präglas av genomgripande förändringar. 

Globaliseringen har skjutit fart, och kommersiella krafter styr det snabbt växande utbudet av 

information. Nutida globala samhället genomsyras av otaliga nyhetsmedier och 

valmöjligheter. Den ökande mediekonkurrensen under 1900-talet medförde ett intåg av nya 

nyhetsmedier och nya aktörer som steg in på mediemarknaden. Medieutbudet, både gällande 

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

den hårda konkurrens som idag är utmärkande för det nya medielandskapet (Stur 2012:47-58). 

 

Utbudet av dagliga nyhetsmedier har ökat och blivit lättillgängligt för allmänheten. 

Uppkomsten av den interaktiva nätverkskommunikationen har redan påverkat människors 

medievanor och förutsättningarna för de traditionella nyhetsmedierna (Nord & Strömbäck 

2012:10,15,16). Samtidigt har dagspressen genomgått omfattande företagsomstruktureringar 

som har lett till minskade bevakningsområden, framförallt på landsbygden. Å andra sidan 

växer det upp lokala gratistidningar i samhället, vilket innebär att konkurrensen skärps 

(Sveriges radio 2012).  

 

För nyhetsföretagen innebär detta, förutom det ökade utbudet och konkurrensen och även att 

dess publik fragmentariseras, då publiken delas upp på ett större medieutbud. För publiken å 

andra sidan bidrar den ökade selektiviteten till ökad individualisering, det vill säga att varje 

enskild individ kan välja medieutbud utifrån egna intressen (Hadenius & Weibull 2007:455–

456). Mediernas genomslagskraft har också medfört att människor kan ta del av händelser 

runt om i världen utan att befinna sig där. Genom att blicka in i nya saker skapar de på så sätt 

nya sätt att leva. Parallellt blir det svårt att orientera sig när det finns ett så stort utbud av 

nyhetsmedier (Stur 2012:62–63).  
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1.1 Problemformulering  
Ett ökat utbud av nyhetsmedier har bland annat medfört att publiken har oändliga möjligheter 

att ta del av ett utbud, alltefter individuella behov och intressen. Detta medför att individer 

tvingas vara mer selektiva i valet av nyhetsmedier (Strömbäck 2009:68–69). Samtidigt leder 

den ökade selektiviteten till en ökad konkurrens om publikens uppmärksamhet. Till följd av 

detta kan en tydlig trend urskiljas som betyder att publiken har blivit allt mer fragmenterad 

och riktar uppmärksamheten mot andra kanaler än de traditionella nyhetsmedierna 

(Andersson 2009:38–41).  

Trots snabba förändringar är det fortfarande den traditionella dagspressen, radion och 

televisionen som är de stora nyhets- och underhållningsmedierna och som har störst betydelse 

i individers liv (Hadenius & Weibull 2007:11–12). Däremot menar Nord och Strömbäck 

(2012:12) att Internet som nyhetsmedium blivit allt viktigare, då de flesta internetanvändare 

vänder sig till nätversionerna av de traditionella nyhetsmedierna (Nord & Strömbäck 

2012:12). I detta sammanhang tillägger Nord och Strömbäck (2012:13) att nyhetsmedierna i 

fråga om medieinnehållet i allt större utsträckning lagt sitt fokus på individers intressen och 

det innehåll som individer anser är relevant och som de behöver som samhällsmedborgare 

(Nord & Strömbäck 2012:13). 

 

Parallellt har debatten kring gratistidningar funnits länge, deras existens som fullvärdiga 

tidningar har aldrig någonsin varit accepterad (Wadbring 2007:5). I boken Gratisskräp eller 

demokratiskt tillskott skriver Wadbring att de dagliga gratistidningarna har varit ett 

omdiskuterat ämne sedan 1900-talet och att en hel del individer anser att de är gratisskräp 

medan andra anser att de kanske kan fylla en viktig funktion för allmänheten (Wadbring 

2009:127). Då marknaden är ganska turbulent när det gäller såväl nystarter som 

nedläggningar och eftersom det saknas studier om gratistidningar över tid är det svårt att 

skapa sig en bild av gratistidningsmarknaden idag (Wadbring & Andersson 2005:45). Det 

pratas om papperstidningens död och att människor bara konsumerar nyheter och information 

via nätet. Inställningen verkar dock vara på väg att förändras och det är troligen faktumet att 

gratistidningarna själva förändrats som gör att de når en större acceptans idag än tidigare 

(Wadbring 2007:7–11). Eftersom lokala gratistidningar är en grupp tidningar som verkar växa 

i betydelse och på nätet, är det av intresse att studera dem för att få en bättre förståelse om och 

varför individer läser dem (Wadbring & Andersson 2005:3).  
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Mot bakgrund av de förändringar som skett på mediemarknaden och de effekter som dessa 

förändringar har fått på publiken finns det ett vetenskapligt behov av att studera 

nyhetsmediernas betydelse i lokalsamhället. Eftersom det är väldigt få studier kring detta 

område så avser denna uppsats att hitta nya infallsvinklar och tillföra ny information inom 

området lokala gratistidningar och nyhetsvärdet av dem samt betydelsen av nyhetsmedier i 

lokalsamhället. Jag anser att detta är ett relevant ämne eftersom allt fler gratistidningar strävar 

att etablera sig på den lokala tidningsmarknaden. Anledningen till detta att gratistidningar vill 

höja sin status samt distansera sig från direktreklamen och så att säga närma sig 

morgontidningar respektive kvällstidningar.  Samtidigt  har  gratistidningarna  visat  att  ”gratis”  

inte behöver betyda dålig kvalitet (Wadbring 2009:127–129). En förhoppning är därför att 

studien kan komma att fungera som utgångspunkt för andras fortsatta studier.  

     
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att studera nyhetsmediernas betydelse i lokalsamhället och hur 

dessa har förändrats i takt med kommunikationsteknologins utveckling. Det är för tillfället en 

helt unik mediesituation i landet då ett ökat medieutbud påverkar publikens 

nyhetsmedieanvändning samtidigt som allt fler lokala dagstidningars redaktioner i olika 

kommuner i landet läggs ner. Det lokala samhället bevakas inte på samma aktiva sätt och 

hamnar i medieskugga. Vad kan då nyligen tillkomna gratistidningar tillföra det lokala 

samhället och hur orienterar sig lokalinvånarna idag i ett samhälle när utbudet av olika 

nyhetsmediekanaler har ökat explosionsartat? För att göra studiens syfte ytterligare definierat 

har jag valt att utgå från en huvudfrågeställning och de fyra nedan avgränsande 

frågeställningarna. 

Min övergripande huvudfrågeställning är:  

Individers uppfattning om lokala nyhetsmediernas betydelse i relation till det ökade globala 

medieutbudet. 
De specifika frågor jag ämnar undersöka är följande: 

1. Hur använder sig individer idag av lokala nyhetsmedier? 

2. Hur uppfattar individerna själva sina motiv till användningen av sina lokala 

nyhetsmedier? 

3. Hur uppfattar individer betydelsen av lokala nyheter i ett globalt perspektiv? 

4. Vilket nyhetsvärde har lokala gratistidningar bland det stora utbudet av nyhetsmedier? 
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1.3 Avgränsning 
Den här studien är avgränsad till att studera invånare i Nordvästra Skåne som tar del av lokala 

nyhetsmedier i Skåne med utgångspunkt i Åstorp. 

 

1.4 Disposition  
Efter detta inledande kapitel som har redogjort för problemformulering med syfte och 

frågeställningar, följer i kapitel två en beskrivning av bakgrundsmaterialet som tar upp den 

information som läsaren behöver för att kunna förstå problematiken i studien. Kapitel tre 

beskriver tidigare forskning och kapitel fyra presenterar den teoretiska referensramen med de 

viktigaste teorierna. Vidare presenteras i kapitel fem metoddelen och insamlingen av det 

empiriska materialet. Kapitel sex presenterar resultatdelen och det kapitlet är indelat i tre 

teman: Användning av nyhetsmedier, motiv till användningen av nyhetsmedier, lokala 

nyhetsmedier och globalisering och gratistidningar. Därefter följer analysdelen i kapitel sju. I 

kapitel åtta, slutligen, presenteras de viktigaste slutsatserna. 
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2. BAKGRUND 
I det kommande avsnittet kommer en grundläggande beskrivning av det lokala 

medielandskapet. Vilka nyhetsmedier finns det idag för att individer ska kunna orientera sig 

lokalt och vad hade man förr? Dessutom ges en grundläggande förklaring av 

gratistidningarnas tillkomst och utveckling. 

 
2.1 Det lokala medielandskapet före digitaliseringen 

Det svenska medielandskapet har under de senaste åren genomgått snabba och radikala 

förändringar. Att förändringar sker är inget nytt fenomen i nyhetsmediernas historia men det 

som nu har skett är att utbudet har expanderat och nya medieformer har växt fram. Inom 

dagspressens område har framväxten av gratisdistribuerade tidningar blivit ett nytt fenomen 

som i en hög utsträckning har påverkat publikens förhållande till den traditionella dagspressen 

(Andersson 2009:38–41). Redaktionerna skärs ner och skälet är bland annat sjunkande 

upplagor, gratismaterialet på nätet och minskade annonsintäkter. Enligt Institutet för reklam- 

och mediestatistik har dagspressen förlorat femton procent av sina annonsintäkter bara under 

årets tredje kvartal. Melesko (2012) pekar på att lokala gratistidningar kommer att vara ett 

komplement till de traditionella dagstidningarna. Melesko tror dessutom att det i nuläget är 

dags att starta lokala gratistidningar och ett exempel på detta är Västerbottenskuriren i Umeå 

(Sveriges radio 2012). Gratistidningar kan också fylla en annan funktion än att vara 

komplement till den traditionella morgontidningen på orten. I en studie kom Wadbring 

(2007:90) fram till att gratistidningen fyller en särskilt viktig funktion på de orter där det 

saknas en lokal morgontidning. Under den här aktuella förändringsperioden har även ny 

teknik och förändrade ekonomiska drivkrafter skapat nya medieformer och förändrat villkoren 

för tidigare nyhetsmedier. Medieutvecklingen beskrivs enligt Nord (2008:79–84) som en 

ständigt pågående teknisk revolution. 

 

På 1980- och 90-talen orienterade sig människor i Åstorp via lokaltidningarna och 

lokalradion. På den tiden hade lokaltidningarna dessutom högre hushållstäckning (fler 

prenumeranter) än idag. Tidningarna som lästes var HD, NST och i någon mån Arbetet, 

Sydsvenskan och Kvällsposten. Några gratistidningar fanns inte då. De lokala nyheterna 

handlade i första hand om kommunens verksamhet, kommunalpolitiken, lokala brott, 

personporträtt, föreningslivet och arrangemang på skolor och förskolor. Innehållet var som 

idag, men med mer fokus på kvantitet än kvalitet. Det skulle stå mycket om Åstorp, vad som 

stod var inte så viktigt. 2001 gick HD och NST ihop till ett företag och en tidning. Då slogs de 
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båda lokalredaktionerna i Åstorp ihop till en, med cirka tre lokalredaktörer. Några år senare 

lades lokalredaktionen i Åstorp ner av i första hand ekonomiska skäl. Sedan dess sköts 

bevakningen av en lokalredaktör som är placerad på huvudredaktionen i Helsingborg. Det 

lokala materialet var oerhört viktigt för läsarna på den tiden precis som det är idag. Lokal-tv 

och lokala gratistidningar fanns inte då i Åstorp.1 

 
2.2 Åstorps lokala medielandskap idag 

Internets generella expansion har lett till att mediemarknaden har ställts inför stora 

utmaningar under det senaste decenniet. De flesta dagstidningar har idag någon webbplats 

som fungerar som en förlängning av den ordinarie distributionsformen. Via webben kan 

individer nuförtiden ta del av nyhetsmedier på otaliga sätt, exempelvis via länkar till sociala 

forum på nätet (Andersson 2009:40–41). Åstorp som är en medelstor sydsvensk kommun med 

14 806 invånare har inte försummats i den expansiva medieutvecklingen (Åstorps kommun 

2007). Åstorpsborna har numera ett stort urval av olika lokala nyhetsmedier att välja bland 

inklusive webbversionerna. 

 

Det lokala medielandskapet har sedan länge dominerats av en stark och framgångsrik lokal 

aktör, Helsingborgs Dagblad. För att stärka ställningen på den konkurrenskraftiga marknaden 

bildades 2001 koncernen Helsingborgs Dagblad AB och därmed skapades en gemensam 

tidning i tre olika editioner: Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och 

Landskrona Posten som utkom för första gången 2002. Innehållet i de olika editionerna är 

gemensamt men det står mer att läsa om till exempel Landskrona i Landskrona Posten än i de 

övriga editionerna. I NST är det kommunerna i nordväst, främst Ängelholm som får extra 

plats och för HD är Helsingborg viktigast (Alström & Nord 2003:6-8). HD är den största 

morgontidningen i Nordvästra Skåne med en upplaga på 82 000 exemplar och 190 000 läsare 

(HD 2009). Varför tidningar genomför strategiska omorganiseringar och går ihop med sina 

starkaste konkurrenter beror troligen på två saker: för att stärka sin konkurrenskraftighet eller 

för att kunna överleva på den hårda tidningsmarknaden. I framtiden går det säkert att förvänta 

mer  ”tidningsfusioner,  ett  tätare  samarbete i samverkande tidningar samt koncentration i 

ägande  på  nationell  och  internationell  nivå” (Hedman et al. 2005:37).  

 

                                                           
1 K, Nilsson nyhetschef HD/NST (08 november, 2013) 
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Sedan början av 1990-talet har gratistidningar också hittat till Åstorp. En lokal gratistidning 

Söderåsen distribueras till brevlådan varannan vecka och finns även på nätet. Upplagan ligger 

på 28500 exemplar. Förutom annonser som dominerar i tidningen finns det artiklar som 

bevakar lokala händelser. I Åstorp har tidningen konkurrens av gratistidningen Metro men i 

kommunen finns också andra medier såsom SVT med Sydnytt, TV4 och en stark lokalradio. 

Tidningen kom ut första gången 1995 och vid den tiden bestod den av 90 procent annonser. 

Den var mer ett annonsblad än en tidning. Idag finns 42 olika titlar på lokaltidningar och varje 

titel har ett fokus på det mikrolokala både ur kundperspektiv och redaktionellt. Eftersom livet 

levs lokalt fokuserar tidningen på det lokala, vilket har blivit en del av tidningens succé. 2 

Den allt hårdare konkurrensen på mediemarknaden har negativt satt sin prägel på många 

medieföretag, särskilt inom dagspressen. Detta skeende har resulterat i en minskning av både 

publik och intäkter. För dagspressen har den negativa utvecklingen även medfört ökade 

samarbeten och sammanslagningar (Andersson 2009:48–49). De senaste åren har HD stängt 

sex egna lokalredaktioner. Härigenom har bevakningen av flera orter i Nordvästra Skåne 

upphört helt och hållet. En i raden av omfattande nedskärningar på grund av besparingar har 

nu drabbat ytterligare fyra kommuner i Nordvästra Skåne (HD 2013). Frågan är hur detta 

kommer att påverka individers val av nyhetsmedier i kommuner. En positiv aspekt är att HD 

kommer att satsa på kvalitetsjournalistik samt en veckoutgiven gratistidning där målet är att 

kommuner inte hamnar i medieskugga (HD 2013). 

 

2.3 Gratistidningarnas tillkomst och utveckling  
Veckoutgivna gratistidningar har funnits i Sverige i åtminstone 70 år. En del är i första hand 

annonsblad medan andra har ett stort redaktionellt innehåll och fungerar som lokala tidningar 

på mindre orter. Idag finns det ungefär 300 gratistidningar i Sverige och 2004 hade de en 

sammanlagd upplaga på ca sex miljoner och en omsättning på över 1,2 miljarder (Weibull 

2007:112). Gratistidningar betraktas som ett nytt fenomen i Sverige trots att de har funnits 

lika länge som abonnerade tidningar. Dessutom finns det inget entydigt svar på vad 

gratistidningar är, utan det anses vara en definitionsfråga (Wadbring 2007:11 & Weibull 

2007:112). Det kan konstateras att gratistidningar inte är särskilt gamla och att det inte finns 

så mycket kunskap om dem. Hälften av dem startades på 1990-talet samt 2000-talet 

(Wadbring 2007:7). I detta sammanhang är det endast de gratistidningar som finns på 

marknaden idag som är intressanta. Startpunkten för gratisdistribuerade tidningar i nyare tid 

                                                           
2 B, Furevi försäljningschef lokaltidningen (30 november, 2013) 
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sammanfaller med tidningen Metro som startades i Stockholm 1995. Metro har haft påtagliga 

framgångar såväl bland läsare som bland annonsörer och betraktas av dem som ett alternativ 

till en traditionell morgontidning (Konkurrensverket 2003:14 & Weibull 2007:112). Många 

utgivare ser gratistidningar som komplement till betaltidningarna eftersom de kan innehålla 

nyheter som den betalda pressen inte har råd med (Wadbring 2007:10). Gratistidningarnas 

framväxt har således ökat deras status som gjort att de når en större acceptans idag än tidigare 

(Wadbring 2007:11). Andersson och Wadbring (2005:42,43,45) menar att gratistidningarna 

ses som ett komplement till den betalda morgontidningen. Dessutom tror de att gratistidningar 

kommer att expandera inom en snar framtid.  
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3. TIDIGARE FORSKNING  
I detta kapitel redogörs för den tidigare forskningen som finns att tillgå i relation till 

uppsatsens ämne för att ge läsaren kunskap och förståelse kring den problematik som finns. 

Det som presenteras är tidigare forskning om medieanvändning, nyhetsintresset i Skåne, 

tidigare studier av gratistidningar och gratistidningsläsning.  

 
3.1 Medieanvändning 
Den totala medietiden har under de senaste åren varit förhållandevis stabil. Vad som 

dominerar i det svenska massmediesystemet är fortfarande radio och TV. De tryckta medierna 

klarar sig väl i konkurrensen, det gäller såväl dagspress som tidskrifter (Mediebarometern 

2011). Det som utgör basen i individers medieanvändning är morgontidningarna, i regel 

lokaltidningen (Weibull 2007:401,407). Morgontidningen uppskattas mest för lokala nyheter, 

distributionen på morgonen, riks- och utrikes nyheter och prenumerationspriset som anses 

vara relativt rimligt. På orter där det finns flera lokala tidningar att välja mellan påverkas 

tidningsvalet av, vännernas val av tidningar, tidningen i föräldrahemmet samt av 

tidningsinnehållet såsom lokala nyheter och annonser. Enligt Weibull (2007:403) betraktas 

lokaltidningen som en del av ett lokalt nätverk. Det som individer har mest intresse för i 

morgontidningen är lokala nyheter, olyckor, brott och familjenyheter. Minst intresse finns det 

för kommentarer, ledare och kulturartiklar. Läsmönstret bestäms utifrån några faktorer såsom 

egen bakgrund, intresseprofil, tidningsinnehåll och det som sker i samhället. Ålder, utbildning 

och politiskt intresse är ytterligare några faktorer som avgör vad individer har för intresse i 

tidningen (Weibull 2007:407–408). 

 

3.2 Nyhetsintresset i Skåne  
Skåningarnas nyhetsintresse är allra högst i sydvästra Skåne med 73 procent (Weibull 

2008:124). Det finns utan tvivel ett mönster, att människor har ett större intresse för de 

områden där de är bosatta än för omvärlden. Den mest lokalt orienterade delen inom Skåne är 

den sydöstra delen med 90 procent. Det är närhetsfaktorn som till stor del avgör intresset för 

olika delar av landet och därtill kan allmän attraktionskraft tillföras (Weibull 2008:126). 

Enligt Weibull (2008:131) stödjer det här resultatet en föreställning om att dagspressen kan 

betraktas som ett provinsiellt fenomen. I fråga om gruppskillnader har högutbildade personer 

mest intresse av att följa med i nyheterna. En tendens som går att urskilja är att de äldre är 

mer intresserade av den egna regionen än de yngre. Enligt flera studiers resultat har personer 

med högre utbildning ett större intresse av att orientera sig internationellt och en positiv 
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inställning till globalisering än lågutbildade (Weibull 2008:124). Utbildningsfaktorn har en 

stor betydelse när det gäller att följa med i nyheter utanför Skåne. Nyheterna från dessa 

regioner bedöms vara mycket eller ganska viktiga (Weibull 2008:124). När det gäller 

allmänhetens nyhetsintresse kan man urskilja en stark lokal orientering i samtliga regioner. En 

lokal tidning anses vara själva samhället på de flesta orter. Enligt många studier gäller 

rapporteringen i lokalpressen i praktiken lokala skeenden. De lokala morgontidningarna är 

mest lästa av dem som anser att den lokala orienteringen är viktig. Sydsvenskans och 

Helsingborgs Dagblads innehåll uppfattas som något mindre lokalt medan Nordvästra Skånes 

tidning och Skånska Dagbladet har en utpräglat lokal profil. Det kan sammanfattas med att de 

som regelbundet läser en lokal morgontidning har ett större intresse för lokala händelser 

(Weibull 2008:131). Resultatet är något annorlunda för de regionalt spridda gratistidningarna. 

Andelen läsare vad gäller Metro och City är högre bland dem som saknar lokalt 

nyhetsintresse, dessa tidningar är mindre lokala i sitt innehåll (Weibull 2008:131). När det 

gäller samtliga nyhetsmediekanaler är intresset för den egna regionen betydligt högre än bland 

dem som inte är intresserade av lokala nyheter (Weibull 2008:132). Kvällstidningsläsning 

betraktas mer som samhällsorientering (Weibull 2008:134). 

 
3.3 Tidigare studier av gratistidningar  
Wadbring (2003) har bland annat skrivit en avhandling där hon presenterar Metro som 

fenomen. Hon undersöker hur Metro har mottagits av läsarna samt förklarar hur Metro har 

påverkat tidningsläsandet och annonseringen i Sverige. Wadbring har undersökt tidningen ur 

flera aspekter, en delfråga i syftet är att se vad läsarna tycker om tidningen. Resultatet visade 

att Metro är lättläst, prisvärd och har en modern form. Däremot ansågs det i mindre 

utsträckning att tidningen är njutbar att läsa, att den bevakar stora politiska nyheter och att den 

sätter in nyheterna i ett större sammanhang. Wadbring menar att skillnaden när det gäller 

exempelvis politiska nyheter är att det krävs mer än Metros kortfattade rapporteringar för att 

tillfredsställa just detta behov hos läsarna. Metros läsare har dock andra förväntningar på sin 

tidning jämfört med andra tidningar och menar att Metro inte uppmanar till något 

känslomässigt engagemang. Wadbring anser att tidningens kortfattade sätt att rapportera kan 

vara dess svaghet lika väl som dess styrka, men hon vill inte ta ställning till om tidningen 

skulle vara sämre än andra morgontidningar (Wadbring 2003:201–227). Wadbrings rapport 

(2007:89–90) behandlar veckoutgivna gratistidningars utveckling över tid. Rapporten visar 

hur gratistidningarna de senaste decennierna utvecklats med allt mer redaktionellt material 

samt blivit mer lika de lokala tidningarna. Resultatet visar också att de inte innehåller mer 
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textreklam än andra lokaltidningar. När det gäller den framtida utvecklingen för 

gratistidningarna ser man ett positivt utvecklingsmönster. Tidningarna ökar i upplagor, 

volymen, samt redaktionellt. De är folkliga till sin karaktär som medför att de läses och 

uppskattas av individer. På frågan om huruvida gratistidningarna konkurrerar med 

betaltidningar råder en enighet om att gratistidningarna fungerar som komplement eller 

vänder sig till en annan målgrupp än betaltidningarna. Dessa källor fastställer att 

gratistidningar fångar upp det som andra tidningar inte är intresserade av. Dessutom 

distribueras de och läses av alla, vilket gör att de fyller en annan funktion i samhället 

(Wadbring 2007:89–94). 

 

3.4 Gratistidningsläsning 

Studierna av annonsbladsläsningen som gjordes i slutet av 1970-talet uppvisade en relativt 

hög läsning av lokala annonsblad. Läsningen var högre på orter utan lokal dagstidning och på 

mindre orter. Kvinnor läste mer regelbundet än män och yngre något mer regelbundet än 

äldre. I en rikstäckande undersökning från 1983 gjordes en uppföljning av studier som visade 

att drygt halva Sveriges befolkning bodde i kommuner där det fanns ett lokalt annonsblad, 50 

procent av dem uppgav att de läst ett lokalt annonsblad under den senaste veckan (Eriksson 

2002:15). Då Metro gjorde sitt intåg 1995 väcktes återigen intresset för den svenska 

gratistidningsmarknaden. I en rikstäckande undersökning studerade Wadbring (2003) 

individers läsning av gratistidningar. Resultatet visade att nästan hälften av befolkningen läste 

gratistidningar regelbundet (Eriksson 2002:16). 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta teoretiska kapitel ges en beskrivning av teoretiska aspekter på det lokala och globala. 

Vidare presenteras medielandskapet och hur det har förändrats sedan 1990-talet. Därefter 

följer nyhetsmediernas roll i det demokratiska samhället samt i lokalsamhället. Slutligen 

presenteras nyhetsmediernas roll för individen med fokus på motiv som individer har för sin 

nyhetsmediekonsumtion.  

 
4.1 Teoretiska aspekter på det globala och det lokala 
När lokala nyhetsmedier studeras är det av relevans att placera lokalsamhället i fokus i 

jämförelse med det globala eftersom globaliseringsteorier har vävt samman det globala med 

det lokala (Jansson 2004:12). Jansson (2004:12) definierar det lokala utifrån en geografisk 

begränsning på så sätt, att allt utgår från det lokala, det börjar här och nu i ett lokalt samhälle. 

Däremot menar Bauman (2002:7) att det lokala blir allt viktigare för individer när det globala, 

eller allt mer utomterritoriella ökar i värdet. Han menar att globalitet och lokalitet framställs 

allt mer som två motsatta värden (Bauman 2002:113). Globalisering skapar förutsättningar för 

”lokalisation”  alltså  varierande försök att skapa begränsade enheter i form av kulturer eller 

intressegrupper, vilket bäst sammanfattas med ordet glokalisering (Eriksen 2005:28). Jansson 

(2004:12–13) däremot påpekar att globalisering har en ogynnsam inverkan på den lokala 

kulturen där det lokala ersätts med framförallt exploateringen. Eriksen (1999:346) å andra 

sidan kommer med ett intressant resonemang, om att människor under vissa perioder kommer 

att verka för globalisering eftersom moderniteten för med sig ett visst mått av välstånd. Under 

andra perioder däremot sätts värdet på det lokala därför att människor känner att de förlorar 

sig själva i en tid av snabba sociala och kulturella förändringar. Härigenom menar Eriksen 

(ibid.) att den globala kulturen bidrar till att det skapas ett slags längtan efter lokala 

företeelser.  

I forskningssammanhang brukar lokalsamhället betraktas som någon form av samhörighet 

eller sammanhållning mellan ortsinvånare (Blehr 1994:25). Exakt vad den här samhörigheten 

utgör belyser forskare på olika sätt. En studie som Löfgren (1977:164) har genomfört visar att 

det i grund och botten finns en lokalt baserad identitet och kognitiv gemenskap som har sitt 

ursprung i det lokala (Löfgren 1977:164). Mewett och Peace (1986:84–85, 1986:114–115) 

lägger istället tonvikten på att samtalen förenar. På så sätt skapas en gemenskap i 

lokalsamhället vilket bidrar till en förening av människor och en sammanhållande gemenskap. 

Mewett (1986:79–80,87) menar ytterligare att symboliska gränser i fråga om tillhörighet 

växer fram ur sociala band. I enlighet med Mewetts åsikter är den sociala interaktionen inom 
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men även mellan lokalsamhällen viktig. Liknande resonemang för Blehr (1994:25–35) som 

menar att människor i lokala samhällen skapar starka relationer mellan sig själva och den 

fysiska omgivningen. I en diskussion om lokaltidningar beskriver Anderson (1983:62) att 

lokaltidningar skapar en känsla av samhörighet i samhället. Förekomsten av lokala 

gemenskaper i miljöer som klassificeras som lokalsamhällen kan också ifrågasättas enligt 

Blehr (1994:26) som menar att graden av hemkänsla varierar, beroende på flera faktorer. 

Frankenberg (1966:238) håller med Blehr i resonemanget och menar  att  ”all Communitys are 

societies but all societies are not communities.”   

En teoretisk aspekt indikerar att lokalsamhället utsätts för ganska stora påfrestningar som har 

att göra med att individer får nya slags rumsliga relationer. Giddens (1999:28) har formulerat 

detta  som  en  del  av  moderniseringsprocessen,  ”att  sociala  relationer  ”lyfts  ut”  ur  lokala  

kontexter och återaktiveras tvärs  över  obegränsade  avstånd.” En följd av detta är att den 

lokala miljön blir mer genomsyrad och formad av inflytanden långt bortifrån. Thompson 

(2001:217–220) däremot lägger tyngdpunkten på betydelsen av lokala förhållanden. Han 

menar att även om distributionen av medieprodukter sker globalt så ser mottagandet av 

medieprodukternas innehåll olika ut beroende på var och av vem det sker. Thompson (ibid) 

menar att dessa lokaliserade tolkningsprocesser resulterar i att de globalt distribuerade 

budskapen förvandlas när individerna anpassar dem till sitt vardagsliv. Den globala 

komponent som jag har ambitionen att tydliggöra här handlar till största delen om en global 

spridning, medan förståelse och tillägnelse alltid är lokal. Även om Thompson (ibid) betonar 

att människans upplevelser alltid är lokala så menar han samtidigt att de lokala förhållandena 

förändras av den globala informationsspridningen genom att individen kan få nya perspektiv 

på sitt eget vardagsliv då det globala materialet öppnar möjligheter att ta del av andra sätt att 

leva. Giddens (1999:33) menar att den globala påverkan inte kan undgås av någon idag och på 

grund av detta kan individerna inte fördjupa sig i kunskaper utan endast ta till sig ytlig 

information. Många händelser kan upplevas som avlägsna men i själva verket påverkas 

individerna rutinmässigt i sina vardagliga aktiviteter (Giddens 1999:38).  

 
4.2 Förändrat medielandskap 
Medielandskapet har sedan 1990-talet varit under ständig förändring. Dessa förändringar har 

bland annat berört områden som ny teknik, globalisering, konkurrens och koncentration. 

Förändringen har präglats av både en utökning av existerande nyhetsmedier och tillkomsten 

av nya nyhetsmedier (Weibull 2007:254). Nyhetsläsning på Internet har under de senaste åren 

ökat markant och blivit ett välkänt fenomen. Den digitala publiceringen av dagstidningar har 
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visat en dramatisk ökning sedan 1994 och idag finns det inte många dagstidningar som inte 

har publicerat sig på nätet. Det går utan tvivel att fastställa att nätmedier på flera olika sätt har 

blivit en central del i samhället där alltfler tidningar följer just den trenden, det vill säga att 

skapa nättidningar (Hedman 1998:192). En av nätjournalistikens främsta egenskaper är att 

alla de traditionella presentationsformerna kan rymmas inom samma teknologi. Det har skett 

en så kallad apparatkonvergens, vilket i praktiken innebär att man numera kan ta del av 

tidningar i datorn. En nyhetsförmedlare på Internet kan förse användaren med ljud, bild, 

senaste nytt, online-diskussioner och så vidare (Bergström 2005:22–23). När det gäller 

nättidningens fördelar är det ingen tvekan om att nättidningen har den fantastiska möjligheten 

att leverera snabba nyheter samt uppdatera nyheterna i realtid. Andra fördelar som diskuteras 

på Internet och som utmärker Internet som medium jämfört med traditionella nyhetsmedier är 

dess möjlighet till interaktivitet. Med hjälp av interaktivitet erbjuds en obegränsad mängd 

information och en annan typ av social närvaro vilken både kan ges och tas av sändaren såväl 

som mottagaren (Bergström 2005:22–24). 

I en jämförelse med traditionella nyhetsmedier påpekar Nord och Strömbäck (2004:15) att 

Internet har blivit ett metamedium som innehåller många andra kanaler såsom, webbtidningar, 

webbtv och webbradio. Bloggar, Facebook och andra virtuella mötesplatser är ytterligare 

några resultat av det utökade medieutbudet som människor idag inte kan föreställa sin vardag 

utan (Strömbäck 2009:68). Jansson (2004:18) däremot framhåller att Internet och andra 

tekniska hjälpmedel har medfört en sammanlänkning, det vill säga en ökad rörlighet, global 

kommunikation och sinnesintryck från hela världen. Enligt Strömbäck (2009:68f) har det 

dessutom skapats en problematik i fråga om konsumtionstiden för nyhetsmedier. Individer är 

begränsade när det gäller tiden man kan ägna åt att konsumera nyhetsmedier.  ”Resultatet  är  en  

växande obalans mellan utbudet av information och tillgången till uppmärksamhet, det vill 

säga ett överskott av information och ett  underskott  av  uppmärksamhet.” Konsumtionen av 

nyhetsmedier har däremot inte ökat genom tillkomsten av nya nyhetsmedier, konsumenterna 

har istället valt att göra mer selektiva val (Strömbäck 2009:68f). Strömbäck (2000:84–85) 

menar att individer är olika och fungerar på olika sätt som gör att nyhetsmedieanvändning 

alltid är selektiv. Individer är selektiva när det gäller vilken information de exponeras för, 

vilken information de uppfattar och vilken information de riktar uppmärksamheten mot. 

Publikens respons till nyhetsmedieutvecklingen har resulterat i en mediemarknadsuppdelning 

där de traditionella nyhetsmedierna har fått anpassa sig till de nya (Strömbäck 2009:68f). 

Weibull (2007:441) poängterar att nyhetsmedierna härigenom inte har blivit mindre 

betydelsefulla utan har successivt blivit integrerade i människans vardag. Strömbäck 
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(2009:73) tillägger: ”Ju  större  medieutbudet  är,  desto  viktigare  blir  människors  behov  och  

motiv för förståelsen av deras nyhetsmedieanvändande”.  En annan problematik i detta 

informationsöverflöd är att det krävs en stark drivkraft och ansträngning för att hitta rätt 

information samt att många inte är tillräckligt motiverade för att realisera detta i verkligheten 

(Strömbäck 2009:74). Eftersom medieutbudet har ökat, ökar även konkurrensen mellan olika 

nyhetsmedier om publik, därför spelar publiken en stor roll i dagens nyhetsmedielandskap. 

Det förekommer två sätt som man kan se på publiken, antingen som aktiv i det stora 

medieutbudet där individerna själva bestämmer vilket innehåll de vill ta del av eller där 

nyhetsmedierna betraktas som dominanta med en passiv publik som tar emot det mest 

lättillgängliga medieutbudet styrt av mer traditionella nyhetsmedievanor. Mot den bakgrunden 

går det att konstatera att dessa två publikkategorier existerar var för sig men att de fungerar i 

samspel som en blandform där en av dem väger tyngre (Nord & Strömbäck 2012:34). Även 

om medieutbudet idag är stort, har flera studier visat att innehållet i nyhetsmedierna ofta är 

detsamma. Karlsson (2012:108) förklarar detta genom att olika nyhetsredaktioner använder 

dels samma nyhetsbyråer och dels varandra som källor. Han kallar detta fenomen 

ompaketering av samma innehåll som resulterar i att det blir få originella nyheter. 

 
4.3 Nyhetsmediernas roll i det demokratiska samhället 
Nyhetsmedierna har en dominerande plats i individers vardagliga liv och är den viktigaste 

källan till information och kunskap. Det är med hjälp av nyhetsmedier människor hämtar 

information som de har ett intresse för och som de behöver för att bli insatta i diverse 

samhällsfrågor (Nord & Strömbäck 2012:11). I detta mer tekniskt framvuxna medielandskap 

har det sålunda skapats en rad nya förutsättningar (Strömbäck 2009:68–70,78). Internet har 

blivit  som  ”en  gigantisk  marknadsplats,  där  stora  och  små  köpmän  hela  tiden  tävlar  om  att 

erbjuda ut sina varor (Leth & Thuren 2000:17). Samtidigt har uppmärksamheten om publiken 

blivit som en kamp bland tidningsföretagen idag. Det råder ett överskott på budskap och ett 

underskott på uppmärksamhet (Ekström & Busquist 2001:18). Medieutbudet är större än 

någonsin och fortsätter att växa. Ju större utbudet är desto viktigare blir det att veta vilka 

behov och motiv mediekonsumenten har (Strömbäck 2009:73). Det råder ständig konkurrens 

om individers uppmärksamhet där nyhetsmedier konkurrerar med varandra och andra aktörer 

(Nord & Strömbäck  2012:13).  ”Om  nyhetsmedieanvändningen blir allt mer individuell och 

om skillnaderna mellan informationsbaserat och underhållningspräglat medieinnehåll blir allt 

större mellan olika befolkningsgrupper, så står demokratins opinionsbildningsprocesser inför 

stora  utmaningar”  Det ökade medieutbudet gör dessutom att individer tar del av olika 
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nyhetsmedier och även olika slags information vilket kan bidra till kunskapsklyftorna (Nord 

& Strömbäck 2012:35).  

 

4.4 Nyhetsmediernas roll i lokalsamhället 
Utifrån analyserna av stadsdelstidningar i USA konstaterades att lokala nyhetstidningar har en 

stor betydelse för lokala samhället och demokratin. Janowitz (1967:110) poängterar att de 

lokala nyhetstidningarna i lokalsamhället gav människor prestige och gemensamma värden. 

Förutom detta skapade tidningarna lokala traditioner och lokal identitet samt betonade 

gemensamma intressen och värderingar (Janowitz 1967:61). Nygren (2005:72) poängterar 

även att de lokala gratistidningarna i Sverige visar stora likheter med de lokaltidningar som 

Janowitz undersökte i USA. Några likheter som nämns är att enbart lokala nyhetsmedier 

förser människor med lokala nyheter, som innehåller någon form av lokala händelser. 

Dessutom kan individer i lokaltidningar hitta lokala annonser för affärer, evenemang, och 

lokala marknader såsom bostäder och arbetsmarknad. Med hjälp av de lokala nyheterna, 

insändare och annonser skapar tidningarna en lokal offentlighet som ger människor 

gemensamma referensramar och en lokal identitet. De lokala nyhetsmedierna är av stor 

betydelse när det gäller kunskapsnivån men visar en ojämn nyhetsmediabevakning i 

kommunerna. Om det finns en stark eller svag bevakning i kommunen beror på själva 

kommunen. Kommuner som inte ger ut tidningar uppvisar en tydlig svagare bevakning av 

lokala händelser (Nygren 2005:72). Wadbring (2009:127–129) är av den åsikten att de lokala 

gratistidningarna har vidgat läsarmarknaden som gör att fler än någonsin läser nyheter. 

Funktioner som gratistidningar fyller är flera. Några som hon tar upp är att: 

•  Gratistidningar  bidrar  till  att  fler  läser.  Många  har  bokstavligen  fått  en tidning.  

•  De  bidrar  till  mångfald- både strukturellt och innehållsligt. 

•  De  lär  människor  att  nyheter  är  gratis. 

•  Bra  annonspaket  för  att  nå  ut  bredare  lokalt,  till  olika  målgrupper. 

•  Innehållets  karaktär  är  brett,  sakligt,  kortfattat  och  självständigt  samtidigt  som  det  saknar   

  djup, inte är populistiskt eller av kändisjournalistik  
 

Att gratistidningar har en låg attraktionskraft och inte har ett värde för att de är gratis kan inte 

accepteras enligt Wadbring (2009:127–129). Lippman (1922/2007) bedömde att kravet för att 

en företeelse skulle bli en nyhet var att den skulle väcka känslor hos mottagaren samt erbjuda 

möjlighet till identifikation. Det skulle enligt Lippman (ibid.) finnas respons hos publiken. 
Fenomenet kan illustreras genom att en tågolycka i Åstorp blir en större nyhet för invånarna i 
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Åstorp än en likartad olycka i exempelvis Sundsvall. På grund av närhet väcks i större 

utsträckning starkare känslor i Åstorp än i Sundsvall samt att detta händelseförlopp medför 

mer potential till identifikation (Hadenius & Weibull 2007:344). Prakke (1968:122–131) 

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 han lyfter fram, vilket innebär att en nyhet 

intresserar mer om den har inträffat i samma eller en liknande kultur som publikens. Enligt 

författarnas teorier har därför lokala nyheter mycket högt nyhetsvärde hos publiken. Hvitfelt 

(1985:216) har också i tio punkter sammanfattat de ingredienser som får en artikel att hamna 

på förstasidan. En punkt som är viktig i sammanhanget är om det är kort geografiskt eller 

kulturellt avstånd. 

Enligt Wadbring (2007:89–94) ser nyhetsvärderingen olika ut beroende på om det handlar om 

en stor eller en liten tidning. Om till exempel, större tidningar skulle skriva om alla inbrott 

och olyckor skulle en hel bilaga krävas medan en liten tidning tar med sådant innehåll som en 

service till läsarna. Ett viktigt nyhetskriterium som också gäller gratistidningar är att 

händelsen inträffar i spridningsområdet, gratistidningar är dessutom helt lokala till sin 

karaktär. När det gäller kvaliteten på det redaktionella innehållet har det skett en förändring 

över tid och det kan konstateras att bredden på innehållet har blivit större, med blandat 

innehåll med olika nyheter samt att det idag finns livligare debatter i tidningen. Dessutom är 

de folkliga till sin karaktär (Wadbring 2007:89–94 ). Nygren  formulerar  ”att  de  lokala  

gratistidningarna når upp till läsarsiffror som inga av de dagliga tidningarna ens är i närheten 

av”  (Nygren  2005:239).  Orsakerna  till  detta  är  att  de  är  gratis,  kommer  hem  i  brevlådan varje 

vecka samt att man får lokala nyheter och annonser som man inte hittar någon annanstans och 

som läsarna sätter högt värde på (Nygren 2005:239). 

 

Thompson (2001:259) klarlägger hur utvecklingen av kommunikationsmedier påverkar 

individers dagliga liv och hur de hanterar ett informationsöverflöd. Han menar att individer 

tvingas selektera och med omsorg välja de nyhetsmedier och det innehåll som passar in i 

individers vardagsrutiner. Valmöjligheten när det gäller nyhetsmedier som passar den 

individuella mediekonsumtionen är stora men trots det har individer inte tappat bort sig i 

medieöverflödet. Istället får individerna en möjlighet att utforska andra medierade innehåll för 

att på så sätt få en jämförelsegrund från vilken de kan reflektera kritiskt över egna liv 

(Thompson 2001:263–264). Thompson (2001:262) menar, att om  ”nya  former  av  icke  lokal 

kunskap”,  som  han  kallar  för, påverkar självet kan ens liv bli rikare. Nya medierade nätverk 
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kan komplettera lokal kunskap med icke lokal kunskap som dessutom kan berika. Detta är 

något som även Giddens (1999:13) diskuterar, då han menar att det i högmoderniteten, eller 

nutiden, blir allt vanligare att det som händer långt borta påverkar självet och det som händer i 

ens närhet, och att nyhetsmedierna spelar en central roll i detta. 

 

Nyhetsmedierna  har  också  bidragit  till  att  sätta  igång  en  viss  ”demokratisering  av  ansvaret”  

som innebär en allt större omsorg om andra människor som inte befinner sig i människors 

lokala gemenskap utan på avlägsna platser men som ändå påverkar människors dagliga rutiner 

(Thompson 2001:335). Lippman (1922/2007:50) menade att den vetskap människor har om 

omvärlden och dess förhållanden fås ofta serverad och färdigförpackad. Kulturen som 

Lippman talar om utgörs också av nyhetsmedierna och enligt honom fungerar nyhetsmedierna 

som en passage mot den värld som ligger utom räckhåll för individer. Dessutom ser han på 

nyhetsmedier som viktiga aktörer i samhället men att de fungerar som påverkare av våra 

mentala kartor. Han tvivlade även på medborgarnas förmåga att förhålla sig kritiska till 

nyhetsmediernas rapportering. McLuhan (1964/1999:9) menar att all utveckling bestäms av 

hur nyhetsmedierna utvecklas och det viktiga med nyhetsmedierna är inte deras specifika 

innehåll utan deras olika teknologiska former. Med tesen ”mediet  är  budskapet”  menar  

McLuhan att det primära inte är respektive mediums specifika innehåll utan nyhetsmedier 

själva och deras teknologiska former. Givetvis är det specifika innehållet också av betydelse 

men i alltför liten utsträckning uppmärksammas den enorma effekt som nyhetsmedier har, 

dels över människors medvetande och kollektiva varseblivning, dels över den institutionella 

organisationen av samhället. De olika nyhetsmedierna, som McLuhan ser som utbyggnader av 

människan, har även en tendens att infoga människors tänkande i vissa mönster. Det innebär 

att nyhetsmedierna tas för självklara i vardagen och människorna tror sig behärska dem när 

det i själva verket är nyhetsmedierna som strukturerar människornas liv och föreställningar 

(McLuhan 1964/1999:10). De tidigare teknologierna var fragmentariska enligt McLuhan 

(1964/1999:70) medan de nya nyhetsmedierna har möjliggjort förvaring och överföring i en 

annan form. 

 

Under 60-talet hävdade McLuhan (1964/1999) att världen krympte och att människor kom 

närmare varandra via nyhetsmedierna  för  att  förenas  i  en  ”global  by”.  De senaste åren, utifrån 

dagens interaktiva digitala medier samt obegränsade debatter kring globalisering visar att det 

existerar en medieburen globalisering som innebär såväl fragmentering, mångfald som 

integrering och homogenisering (McLuhan 1964/1999:10). Wadenström (2004) menar å 
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andra sidan att globaliseringen har medfört många internationella kvaliteter i hela världen och 

att individer har tillgång till samma information i realtid tillgänglig via Internet och 

satellitkanaler. Trots detta har det inte skett en global förening av mänskligheten inom en 

gemensam världshistoria. Vissa teoretiker är dock överens om att utvecklingen som går mot 

en alltmer global värld har fått en ökad betydelse under senare år och att vi idag lever i ett 

samhälle där mänskliga relationer blir alltmer globala, vilket till stor del har möjliggjorts av 

utvecklingen på kommunikationsteknologins område (Thompson 2001:187–188). 

 
4.5 Nyhetsmediernas roll för individen 
En teoretisk modell fokuserar på aktiva användare och mottagare och deras roll i 

kommunikationsprocessen. I modellen ses användningen av nyhetsmedier främst som ett 

uttryck för att tillfredsställa olika behov (Strömbäck 2000:79–80). Individer använder ofta 

nyhetsmedier för att tillmötesgå sina egna behov och är därför mycket beroende av att få ett 

förväntat utbyte av sin användning. Elliot (1997:81–92) menar att tidningsläsare söker i första 
hand stimulera olika behov genom sin tidningsläsning. Många av motiven till att använda 

nyhetsmedier hänger samman med publikmedlemmarnas psykologiska och sociala bakgrund 

såsom personlighet, intressen, värderingar, relationer till omgivningen, sociala roller och så 

vidare (Lundberg & Hulten 1968:39). Elliott (1997:80) skriver att det finns utbyten hos 

nyhetsmedier som inte betraktas som en drivkraft för användning, men som likväl uppskattas 

vid användning. När det gäller drivkrafter och motiv kan det nämnas fem huvudmotiv till 

läsning: avkoppling, underhållning, sällskap, information och trygghet (Bokelund 1995:158). 

Enligt Gripsrud (2011:42–43) är människans konsumtion av nyhetsmedier ett tecken på behov 

av framförallt socialt liv, en längtan efter att känna att människan tillhör ett större 

sammanhang. Gripsrud (ibid.) menar att människor inte längre lever i stabila och 

överblickbara små samhällen och att nyhetsmedierna etablerar en annan form av gemenskap 

som existerar tillsammans med andra abstrakta gemenskaper.  

En viktig process som bevarar individens grundtrygghet är rutiner och vanor. För många 

människor är morgontidningsläsning vid frukost, radiolyssnande i bilen eller TV-tittande på 

kvällen eller andra tider de vardagliga rutinerna. Därför har det betonats att nyhetsmedierna 

har en speciell betydelse i struktureringen av tillvaron, särskilt i dagens osäkra tider då 

nyhetsmedier kan erbjuda en ordning i vardagslivet (Elliot 1997:92). McQuail (2000:387–

389) anser också att tidningsläsning inte bara handlar om att erhålla viktig information utan 

också att ge läsarna en daglig struktur, känsla av trygghet och uppslag för 

konversationsämnen. I stor utsträckning kan tidningsläsning beskrivas som en vanemässig 
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handling. Mediet blir en del av publikens vardag, och det gäller givetvis i synnerhet 

lokaltidningar. Utifrån några intervjustudier med tidningsläsare, skriver Lundberg och Hulten 

(1968:366–367), att nyhetstidningar har en mycket betydelsefull roll som ritual i vardagen, 

men också som en aktivitet för att skaffa sig information för samtal och diskussioner. Läsarna 

har ett behov av att uppleva en känsla av gemenskap, som är en anledning till att de vill ha 

nyheter. En del av läsarna känner social press att läsa tidningen, eftersom många diskuterar 

nyheter på arbetsplatser. Av detta skäl vill läsarna framstå som välinformerade och åsiktsrika 

individer, vilket handlar om social status. Till sist bidrar tidningsläsningen till en 

kontaktskapande och kontaktunderlättande funktion. Vilka nyhetsmedier och medieinnehåll 

individer väljer att ta del av beror enligt Wadbring på några mycket viktiga faktorer som hör 

samman med den sociala situationen, det vill säga personens intressen, egen personlighet samt 

yrke och vanor (Wadbring 2012:302). Vilka nyhetsmedier det finns att tillgå är en viktig 

faktor som ska tas i beaktande förutom det konkreta innehållet och distributionsformen 

(Wadbring 2012:298). McQuail (2000:391) understryker att det är viktigt att ta hänsyn till 

publikens sociala situation, exempelvis social bakgrund, miljön, personliga attribut och 

preferenser, media-relaterade behov, fritidsintressen och vanor, medvetenhet om olika 

alternativ, kontexten i vilket medium skall användas och så vidare. McQuail (2000:386) 

tillägger att publikens val påverkas av flera faktorer direkt knutna till tillfället då de skall ta 

del av nyhetsmedieinnehållet. Exempelvis om andra människor påverkar en, om personen har 

tid och andra alternativ som finns till förfogande. 

Några tidningsegenskaper som värderas högt av tidningsläsare är att tidningen är tillförlitlig, 

opartisk, seriös, engagerande, stimulerande och har ett intressant innehåll. Dessutom ska 

tidningen vara bra på lokala nyheter samt ett opartiskt förhållningssätt till dessa (Hellingwerf 

2000:151). Weibull (2007:458) menar att det finns bra nyhetsmedier som erbjuder allmän 

information eller också underhållning samt medier som kan tillgodose båda dessa funktioner. 

Lokala nyhetsmedier anses ha en dubbel roll, där de fungerar främst som ett 

informationsmedium men också som påbyggnad. Ett brett utbud av lokala nyheter kombineras 

med nyheter som handlar om samhälle och kultur. På så sätt kan lokaltidningen erbjuda 

individer både bevakning och fördjupning samtidigt som den uppfyller det grundläggande 

behovet som är den lokala orienteringen i det dagliga livet. Elliot (1997:81–92,67) har i sin 

medieforskning identifierat sex huvudkategorier av personliga utbyten människor kan få från 

nyhetsmedier. Dessa utbyten är generell kunskap och information, identitetsbildning, 

socialisering och social interaktion, delaktighet med samhället, eskapism och nöje samt 

strukturering av tillvaron.  
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4.5.1 Generell kunskap och information 
Inom denna kategori delas nyhetsmediernas uppgift in i tre olika funktioner. När det gäller 

den första funktionen ska nyhetsmedierna förse användarna med information om vad som 

händer och sker i omvärlden. Den andra funktionen ger beslutsfattande underlag samt 

praktiska råd vilka kan ligga till grund för bättre verksamhetsförmåga i det dagliga livet, det 

vill säga, tips och råd av praktisk och personlig art (Elliot 1997:82). Forskningen på området 

som gjordes handlade om människors intresse för radioprogram, i synnerhet såpoperor och 

tidningsläsande. Intervjuer med tidningsläsare visade att tidningen fyllde fler funktioner än att 

endast vara ren informationskälla. Den fungerade även som källa till samtalsämnen, för att ge 

läsarna en trygghetskänsla och struktur för den dagliga rutinen (McQuail 2000:387). Den 

tredje och sista funktionen berör kunskapsbildningen i ett djupare avseende (Elliot 1997:82). 

Enligt Lundberg och Hulten (1968:240) är det individen som avgör vilken effekt 

nyhetsmedier kan ha på mottagarna. Det beror på vad individen uppmärksammar, värderar 

och kommer ihåg. Individer använder sig av nyhetsmedier för att skaffa nya erfarenheter och 

kunskaper. Nyhetsmediernas egenskaper såsom tillgänglighet och bekvämlighet avgör också 

om mottagarna betraktar nyhetsmedier som lämpliga medel för kunskaper. Det stora utbudet 

av medieinnehållet ger ytterligare möjligheter att välja nyhetsmedier alltefter situation och 

sinnesstämning. 
  

4.5.2 Identitetsbildning 
Denna kategori handlar om individers etablering av den egna självbilden. Nyhetsmedierna  

hjälper till att bilda och forma individers identitet, men den egna identiteten är inte  

bestämd utan förändras kontinuerligt (Elliot 1997:84).  

 

4.5.3 Socialisering och social interaktion 
Samtliga nyhetsmedier utgör bland annat ett väsentligt underlag till samtalsämnen och 

diskussioner, kunskaper och regler som gäller i den sociala interaktionen med andra individer 

(Elliot 1997:85). Giddens (1999) anser att sociala kontaktnät som människor själva etablerar 

har ersatt släkt och grannskap som är grunden för människans ontologiska trygghet och därför 

kan nyhrtsmedierna vara ett hjälpmedel i upprättandet av den sociala interaktionen (Elliot 

1997:86). 
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4.5.4 Delaktighet i samhället 
Det mest betydelsefulla i detta sammanhang och som flera forskare har uttryckt är 

elektronikens betydelse. Nyhetsmedierna har enligt Thompson (2001:158–159) skapat en ny 

typ av offentlig sfär som betyder att handlingar och händelser inte längre är kopplade till en 

gemensam plats utan kan vidarebefordras till olika aktörer oberoende av tid och rum. 

Nyhetsmedierna har därför fått en stor roll i att informera individen samt att ge en känsla av 

delaktighet med omgivningen (Elliot 1997:88).  

 

4.5.5 Eskapism och nöje 

Medierna erbjuder människor avkoppling, stimulans och spänning. Att ta del av 

fiktionsinnehåll har ofta betraktats som verklighetsflykt men i en negativ mening. TV-

tittandet kan till exempel fungera som ett fritt rum där individen blir befriad från alla krav 

som ställs från yttervärlden samt inifrån det egna jaget (Elliot 1997:88–89). När det gäller 

nyhetsinnehållet kan medier erbjuda likartade utbyten. Dessa emotionella kvaliteter är av stor 

betydelse för individer i vardagslivet (Elliot 1997:90). 

 

4.5.6 Strukturering av tillvaron  
Det betonas att nyhetsmedier har en speciell betydelse i struktureringen av människors 

vardagsliv. Nyhetsmedieanvändning präglas av regelbunden användning där individers 

medievanor har ett stort värde. Detta gäller speciellt nyhetsmedier som individer använder 

dagligen. Många individer kan inte föreställa sig tillvaron utan att ha bläddrat igenom 

morgontidningen eller lyssnat på radio just i syftet att inhämta information om nya händelser 

(Elliot 1997:91–92). 
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5. METODOLOGISK UTGÅNGSPUNKT 

I detta kapitel beskrivs och motiveras de metoder och tillvägagångssätt som har använts vid 

genomförandet av undersökningen. Avsnittet tar upp valet av metod, genomförande av 

intervjuer och tillvägagångssätt, intervjuanalys, urval och etiska förhållningssätt. 

 
5.1 Val av metod  
Syftet med den här undersökningen är att studera individers uppfattningar av ett fenomen och 

av den orsaken är valet av den kvalitativa metoden den mest adekvata. När fokus och intresse 

ligger  i  att  ”försöka  förstå  människors  sätt  att  resonera  eller  reagera,  eller  av  att  särskilja  eller  

urskilja varierande handlingsmönster,  är  en  kvalitativ  studie  passande”  (Trost  2005:14). 

Kvalitativa metoder har sin styrka i att man som forskare kan få en helhetsbild som ger en 

ökad förståelse för sociala kontexter. Den närkontakt forskaren har med undersökningsenheter 

möjliggör också en mycket bättre uppfattning av den enskildes åsikter. Som forskare ligger 

koncentrationen på de få enheter som undersöks (Ekström & Larsson 2010:56). I detta 

sammanhang är det intressant att finna ett mönster, vare sig det handlar om en eller flera 

personer som uppvisar det (Trost 2005:120–121). Det starkaste argumentet för mitt val av den 

kvalitativa metoden är att kunna få en djupare förståelse för undersökningsenheter samt att 

man genom en kvalitativ intervju har större möjligheter att bli informerad istället för att på 

förhand mäta definierade variabler (Östbye et al. 2008:102). Ytterligare en positiv aspekt är 

att man utifrån frågeställningar ställer upp vissa riktlinjer men inte är bunden av dem. 

Planeringen utvecklas successivt under själva undersökningsfasen (Ekström & Larsson 

2010:56). En svaghet med den här typen av metod är att den inte möjliggör några 

generaliseringar, men det är inte det jag är ute efter med den här typen av studie (Holme & 

Solvang 1996:81). Mitt mål är att få en djupare insikt i hur och varför människor använder sig 

av lokala nyhetsmedier i vardagen och deras syn på lokala gratistidningars nyhetsvärde.  

Intervjuerna är av semistrukturerad art, det vill säga en form av intervju där intervjuaren följer 

en tematiskt uppbyggt intervjumall, men där intervjudeltagarna tillåts att fritt svara på 

frågorna.  
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5.2 Genomförande av intervjuer och tillvägagångssätt 
I den här studien har kvalitativa intervjuer av semistrukturerad art använts. När jag bestämde 

mig för att jag skulle genomföra mina intervjuer på biblioteket i Åstorp kontaktade jag först 

en ansvarig person för att få tillåtelse att vistas på biblioteket. När jag fick tillåtelsen 

genomfördes intervjuer med biblioteksbesökare under tre dagar (12-14 november 2013). 

Respondenterna sökte jag upp själv, för jag ville ha en viss spridning när det gäller enheter  

såsom ålder (yngre och äldre), kön och etnicitet. Jag väljer att ge läsaren denna bakgrund i 

samband med resultatredovisningen för att resultatdelen ska vara mer levande och visa på de 

olika intervjuutsagorna. Biblioteket som intervjuplats valdes beroende på att jag utgick ifrån 

att biblioteksbesökare kommer till biblioteket för att söka information av olika slag. Dessutom 

är biblioteket en allmän institution där många människor möts av olika anledningar som till 

exempel att söka böcker och annan information på nätet och inte enbart för att läsa 

nyhetstidningar. Biblioteket är dessutom en lugn och neutral plats. Platsen där intervjuer 

genomförs är viktig för att respondenterna kan känna sig trygga i intervjusituationen. Den 

tryggheten fann vi också i en ostörd miljö. Detta var viktigt då respondenterna behövde tänka 

efter och reagera personligt. Det tror jag ledde till en bättre konversation och ett mer 

verklighetstroget samtal, då jag inte i någon större utsträckning påverkat respondenternas 

förförståelse. I ett så att säga dialogartat samtal blir det även lättare att bygga upp ett 

förtroende mellan forskaren och respondenterna (Östbye et al. 2008:104). 

Själva intervjusituationen var mycket avslappnad och det var mer ett naturligt samtal med 

respondenter än en intervju. Till mitt förfogande hade jag en intervjuguide med i förväg 

specificerade frågor som följdes upp med spontana följdfrågor. Följdfrågorna ställdes i syfte 

att samtalet skulle flyta på så naturligt som möjligt samt för att låta mina respondenter svara 

så fritt som möjligt. Totalt genomfördes tio intervjuer, varav åtta inspelade på band. Två 

personer var emot inspelningen men då fördes anteckningar med respondenternas tillåtelse. 

Det var inga personer som tackade nej till en intervju. Intervjuernas längd var cirka fyrtiofem 

minuter. Eftersom frågorna var ställda för att ge möjlighet till tolkningar av respondenternas 

utsagor, var bandinspelningen ytterst nödvändig. Jag valde även att föra anteckningar under 

alla intervjuer samt att spela in på band för att samtalet skulle bli mer avslappnat och eftersom 

man på detta sätt minskar risken att missa delar av samtalet, vilket kan ske om man som 

intervjuare själv skall anteckna allt som sägs. 

I slutet av varje intervju har jag kortfattat sammanfattat det som diskuterats under samtalet. 

Därefter har respondenterna fått kommentera den sammanfattning jag har gjort genom att 

instämma i mina tolkningar. Detta medför en större validitet. För att det inspelade materialet 
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skall kunna studeras på ett systematiskt sätt har alla intervjuerna transkriberats i sin helhet. 

Detta har genomförts mycket ordagrant. Även om transkribering är väldigt tidskrävande ansåg 

jag att detta var nödvändigt för att kunna se helheten i materialet, och därigenom kunna välja 

ut lämpliga delar. Respondenterna har garanterats konfidentialitet i redovisningen.  

Sammanfattningsvis anser jag att intervjuförloppen genomfördes utan några problem. Jag fick 

svar på alla frågor som ingick i intervjuguiden samt fick tillfälle att ställa följdfrågor. Vid 

intervjuerna följde jag inte intervjuguiden i en viss ordning, utan lät respondenterna prata fritt 

kring ämnet och frågorna tog jag upp i den ordning jag tyckte det passade situationen.  

 

5.3 Intervjuanalys 
För att strukturera och organisera den insamlade informationen har jag använt mig av Kvales 

(1997:141f) helhetsanalys som innebär att jag utifrån den insamlade informationen har valt 

några centrala teman som jag sedan belyser. Längre intervjutexter har formulerats om till 

korta meningar så att den väsentliga innebörden uttrycks i några få ord. Detta har skett genom 

att jag först har läst igenom hela intervjun och sedan valt ut de relevanta uttalandena av 

intervjupersonerna. I enlighet med detta har dessa formulerats om till en mer kärnfull form. 

Utifrån den sammanfattande diskussionen om respondenternas uttalanden har jag i denna 

studie valt att göra en uppdelning i några teman. Intervjuguiden ligger till grund för de teman 

jag valt att dela in mina resultat och min analys i. Dessa teman är: användning av 

nyhetsmedier, motiv till användningen av nyhetsmedier, lokala nyhetsmedier och 

globalisering och gratistidningar. Några av dessa är i sin tur indelade i underkategorier, för 

att tydligare kunna åskådliggöra resultaten som kommer i nästföljande kapitel.  

 
5.4 Urval 
Undersökningen är genomförd i form av personliga intervjuer och individer jag ville uttala 

mig om skulle ta del av nyhetsmedier. Men för att avgränsa mig valde jag tio personer. Om 

antalet respondenter hade varit fler hade det varit svårt att få tiden att räcka till samt att göra 

djupare studier av materialet. Ålderskategorin var olika, från 20 till 71 år, och bestod av både 

kvinnor och män. Respondenterna har olika kön, ålder, yrken och etnicitet som visas i tabellen 

nedan. Som jag nämnde ges denna bakgrund i samband med resultatredovisningen för att 

resultatdelen ska vara mer levande och visa på de olika intervjuutsagorna. Det är den 

population, denna grupp av människor, som jag vill uttala mig om i undersökningen.  
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Kön Ålder Etnicitet Bostadsort Yrke 

Respondent 1            Man           63        Svensk      Åstorp Pensionerad lärare 

Respondent 2            Kvinna           45        Svensk      Åstorp Försäljare 
Respondent 3            Kvinna           52               Åstorp Ekonom 

Respondent 4            Kvinna           40        Polsk      Åstorp Småbarnsmamma 
(frisör) 

Respondent 5            Kvinna           27        Rysk      Helsingborg Småbarnsmamma 
(egen företagare)  

Respondent 6            Kvinna           40        Bosnisk      Tyringe Bibliotekarie 

Respondent 7            Kvinna           22        Svensk      Åstorp Vårdbiträde 

Respondent 8            Kvinna           37        Svensk      Åstorp Ekonomiassistent 

Respondent 9            Kvinna           61        Svensk      Åstorp Lärare 

Respondent 10            Kvinna           42        Svensk      Prag Ekonom 

 

Tabell 1: Respondenturvalet som deltog i undersökningen. 

 

5.5 Etiska förhållningssätt 
Det är viktigt att som forskare ta hänsyn till de forskningsetiska aspekterna av en 

undersökning. Ostbye et al (2008:126f) anger några huvudkrav inom intervjuetik som jag har 

använt mig av. Informationskravet har jag som forskare tillämpat och informerat 

respondenterna om före och efter intervjun. Jag har klargjort uppsatsens syfte och i vilka 

sammanhang jag kommer att använda undersökningsresultatet. Samtidigt fick respondenterna 

veta vad de ger sitt samtycke till och här har jag informerat respondenterna om frivillighet att 

ställa upp i intervjun, men också rätten till att när som helst under intervjun avbryta sin 

medverkan. Ingen av de tillfrågande respondenterna visade motvilja mot att ställa upp i 

intervjun. När det gäller konfidentialitetskravet har jag inte använt några namn utan har valt 

några intressanta beskrivningar som passar respondenterna. Dessa respondentbeskrivningar 

kommer oundvikligen att vara identifierbara men jag kan inte se några konsekvenser av detta. 

Jag har också förklarat för respondenterna vem som ska ha tillgång till materialet och därmed 

behöver jag inte ha tillstånd från respondenterna för att få sprida materialet. I och med att jag 

har tagit hänsyn till dessa beskrivna etiska aspekter tror jag inte att det finns någon risk att 

respondenterna lider någon skada genom deltagandet i denna undersökning. Jag har inte haft 

några etiska problem under själva insamlandet av data.  
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6. RESULTAT  
Detta kapitel presenterar resultaten av analysen av de data som blivit insamlade genom 

personliga intervjuer. Som nämnts ovan har jag delat in intervjupersonernas svar i olika 

teman, för att en strukturering av intervjuerna skall vara möjlig. Dessa teman är: användning 

av nyhetsmedier, motiv till användningen av nyhetsmedier, lokala nyhetsmedier och 

globalisering och gratistidningar. Några av dessa är i sin tur indelade i underkategorier, för 

att tydligare kunna åskådliggöra resultaten.  

 

6.1 Användning av nyhetsmedier  
 
6.1.1 Nyheter 
Lokala nyhetstidningar, radio och TV är medier människor använder i sin vardag. Den lokala 

dagstidningen HD används som den primära nyhetskällan av fem respondenter. Anledningen 

till detta är att de prenumererar på HD. Alla prenumeranter anser att prenumerationen är för 

dyr, 230 kr i månaden och funderar på att avbryta den. Ingen av respondenterna läser NST 

eftersom samtliga anser att innehållet i tidningen är nästan identiskt med HD:s. Av den 

anledningen utesluts tidningen i denna studie och istället riktas fokus på HD, den tidning som 

läses av respondenterna.    

 
”Jag  går  regelbundet  till  biblioteket  och  läser  Sydsvenskan  och  Dagens 

Industri. I Åstorp fanns det tre redaktioner för några år sedan, tidningen Arbetet 

och två andra tidningar som inte finns längre, nu har HD dragit in på lokala 

sidor.”(Man,  63  år  gammal, pensionerad lärare, bosatt i Åstorp ) 

 

Mannen är övertygad om att majoriteten av Åstorpsborna kommer att välja andra lokala 

nyhetstidningar precis som han har gjort. Dessutom menar han att det har skett stora 

förändringar när det gäller de lokala sidorna i den tryckta tidningen, HD. En sida i tidningen 

som täcker två kommuner, Åstorp och Bjuv är helt oacceptabelt enligt honom. I Åstorp fanns 

det tre redaktioner för ett antal år sedan och idag finns ingen. Nuförtiden läser respondenten 

Sydsvenskan och Dagens Industri på biblioteket i Åstorp. 

 

”Det  var  dumt  att  plocka  bort  lokala  sidor. Via dem får vi information om 

inbrott och rån och vad som händer i vår stad. Det är så många inbrottsligor nu 
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och folk kan inte veta vad som händer, hemskt.. samhällsmedborgare måste få 

veta  vad  som  händer,  även  vi  i  Åstorp.”(Kvinna,  45  år  gammal,  försäljare,  

bosatt i Åstorp) 

 

När frågan om det lokala innehållet berördes, svarade samtliga att det står för lite om Åstorp i 

den lokala tidningen. Det finns en viss oro hos de flesta bosatta i Åstorp när det gäller 

bevakningen av lokala händelser i orten. De som inte prenumererar på HD tar del av nyheter 

på nätet och via lokala tidningar i närliggande orter. På nätet läser några Aftonbladet och 

Expressen. Andra läser alla möjliga tidningar. Respondenterna läser olika delar i tidningen 
men det som de har störst intresse för är lokala frågor, som nuförtiden saknas alltmer. Under 

intervjuerna framkom det att respondenterna nu måste vända sig till andra källor för att 

informera sig lokalt. Källor som nämns är nätet, föreningar, bekanta och nära vänner.  

 

”Jag  läser  både  Metro  och  den  lokala  tidningen  som  är  gratis…  den  är  

värdefull, jag skulle sakna  den  om  den  inte  kom  mer.”(Kvinna,  52  år  gammal,  

ekonom, bosatt i Åstorp) 

 

Utöver den lokala dagstidningen finns också två gratistidningar som respondenterna tar del 

av, dessa är Metro och den lokala gratistidningen Söderåsen. Gratistidningar anses vara 

sekundärkällor, enligt samtliga respondenter. De flesta anser att de skulle sakna den lokala 

gratistidningen Söderåsen om den inte kom hem i brevlådan, på motsvarande sätt är det med 

Metro. TV används mest till att ta del av nyheter på kvällen, oftast tittar man på Aktuellt och 

Rapport, någon gång på avkoppling, sport och debatter.  

 

”Jag  tittar  inte  på  TV,  men  när  jag  gör  det  blir  jag  berörd  på  ett  annat  sätt  än  

när jag läser tidningen, jag ser, ja, vad som händer och tar det till mig på ett 

helt annat sätt.”(Kvinna, 40 år gammal, småbarnsmamma, frisör, bosatt i 

Åstorp) 

 

TV används inte i någon större utsträckning eftersom hälften av respondenterna nästan aldrig 

tittar på TV. TV:n har blivit mer som ett komplement till tidningsläsningen i hemmet. 

Enligt småbarnsmamman används TV:n mer i syftet att väcka känslor som gör att innehållet 

tas till en på ett mer mottagligt sätt. När det gäller radion är det mest musik man tar del av på 
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Rix Fm och P1. Oftast lyssnar de flesta respondenterna på radio i bilen. Då väljer de 

radiokanalen efter musiksmaken.  

 

6.1.2 Nyheter på nätet eller i pappersform 
Under intervjuerna med respondenterna har inställningen till Internet som nyhetsmedium  

och attityderna till papperstidningar respektive nättidningar diskuterats. För fem av 

respondenterna framstår nätet som den viktigaste kanalen att informera sig lokalt. Några 

respondenter har skapat vanan att läsa nyhetstidningar på nätet och de som prenumererar tar 

del av nyheter på nätet vid behov, det vill säga när något händer på orten eller i samhället. Då 

tar de del av andra nättidningar inte den egna lokaltidningens nättidning. Samtliga 

respondenter är övertygade om att det kommer att ske stora förändringar vad gäller både den 

tryckta papperstidningen och nättidningen i framtiden. 

 

”Kvällspressens  nättidningar  är  endast  ett  komplement  för  mig,  på  nätet  söker  

jag  andra  lokala  nyheter  och  andra  sorters  nyheter  som  inte  finns  i  HD.”(  

Kvinna 22 år gammal, vårdbiträde, bosatt i Åstorp) 

 

Kvinnan, 22 år och två respondenter till säger att de läser nyheter på nätet sporadiskt och då 

söker de själva informationen. Bland nyhetssajterna som besöks vanligast nämns framförallt 

kvällstidningarna och i synnerhet Aftonbladet och Expressen. Nyhetsinformationen från 

lokaltidningen som inte täcks upp tillräckligt kompletteras med dessa nämnda nyhetssajter.  

 

”Läser  på  nätet  framförallt  för  att  jag  har  utländsk  bakgrund,  jag  vill  veta  vad  

som händer där jag kommer ifrån,  orten  där  jag  växte  upp.”(Kvinna,  37  år  

gammal, ekonomiassistent, bosatt i Åstorp) 

 

Det framkom också enligt fyra av respondenterna inklusive respondenten som är 37 år att det 

är väldigt viktigt att via nyhetssajter på nätet ta del av lokala nyheter från orten där de är 

uppvuxna. Nyhetssajter som nämns är till exempel, Trelleborgs Allehanda, utländska 

nyhetssajter, Sydsvenskan och Katrineholms-Kuriren. Samtliga respondenter tycker att 

nyheter på Internet fungerar som ett mycket bra komplement till papperstidningen så länge de 

är gratis.  
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”Jag  är  rädd  att  papperstidningar  snart  försvinner  för inget kan ersätta känslan 

att bläddra i en papperstidning. Vissa läser e-böcker, men det är inget för mig, 

jag älskar känslan att hålla i en bok. Min svägerska är i samma ålder som jag, 

men  använder  regelbundet  nätet  till  allt.”(Kvinna,  61  år  gammal,  lärare,  bosatt  

i Åstorp) 

 

Några respondenter, inklusive respondenten i 30-årsåldern har uttryckt att utvecklingen på 

Internet går mycket snabbt och samtliga är rädda att papperstidningar inom en snar framtid 

kommer att försvinna. Ingen av respondenterna uttrycker ett intresse av att deras lokaltidning 

skall etablera sig på Internet i framtiden. 

Sju av respondenterna tycker att Internet ger snabbare och bekvämligare information än andra 

nyhetsmedier men att Internet aldrig kan ersätta känslan att bläddra i en papperstidning och 

speciellt en bok. Enligt respondenterna är det stor skillnad mellan att läsa en tidning på en 

skärm i jämförelse med ha tidningen i pappersform. Majoriteten av respondenterna är eniga i 

fråga om nyhetsintaget på Internet i jämförelse med papperstidning. Att papperstidningen 

utgör basen för respondenternas nyhetsintag är självklart i detta sammanhang. Även om ingen 

av respondenterna i större utsträckning använder Internetnyheter istället för nyheter i tidningar 

tycker majoriteten att nyheter på Internet fungerar som ett mycket bra komplement. 

 
6.1.3 Utbud och val 
Samtliga respondenter tycker att deras nyhetsmedieanvändning inte har ökat de senaste åren 

men att de har blivit mer selektiva i sitt val av nyhetsmedier. Respondenterna anser att de har 

mindre tid nu än förut att lägga på nyhetsmedier samt att tiden har blivit mer värdefull och att 

den läggs på andra aktiviteter. Det som nämns är olika fritidsaktiviteter som ridning, resor, 

läsning av böcker och socialt umgänge. 

 

”Jag  läser  hellre  en  god  bok  och  går  på teater med min fru än att läsa alla 

tidningar. Det viktiga är att jag har läst två tidningar på biblioteket. På Tv:n 

finns ändå inget att se. Någon gång ser jag på debatter och Animal-

programmet.”(Man, 63 år gammal, pensionerad lärare, bosatt i Åstorp) 

 

Respondenten, läraren anser att det stora utbudet inte alls har påverkat respondentens 

nyhetsmedieanvändning och han lägger tiden på andra givande aktiviteter. Behovet av lokala 

nyheter tillfredsställs i första hand och därefter läggs tiden på andra vardagliga aktiviteter. 
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Respondenten tittar sällan på TV eftersom utbudet inte motsvarar respondentens önskningar. 

Respondenten väljer utbudet individuellt efter egna behov och intressen. Tid är något som 

flertalet av respondenterna anser ha inverkan på deras nyhetsmedieanvändning. Tidsfaktorn är 

minst hindrande för två pensionärer, vilka uttrycker att tid är något de har gott om men att de 

ändå ägnar en begränsad tid åt nyhetsmedier och omsorgsfullt tar del av nyhetsmedier. 

Dessutom har några respondenter uttryckt att det kan vara tröttsamt att hitta rätt information 

bland det stora nyhetsutbudet. 

 
”Det  finns  så  mycket  idag  att  det känns jobbigt att hitta rätt information.. Man 

måste nästan anstränga sig för att hitta bra information bland det stora utbudet, 

det tar  tid  också  men  det  finns  ändå  mycket  som  är  bra  och  många  fördelar.”(  

Kvinna 22 år gammal, jobbar inom vården, bosatt i Åstorp) 

 
Några respondenter inklusive respondenten som är 22 år har uttryckt att det krävs en stark 

drivkraft och ansträngning för att hitta rätt information. Som samtliga respondenter illustrerat 

har det ökade medieutbudet medfört en tillgång till kunskaper, råd och information och att 

utbudet kan konsumeras utifrån egna preferenser under tjugofyra timmar om dygnet. 
En annan aspekt som kan bekräftas idag är att det ökade medieutbudet har medfört att 

respondenter har blivit allt mer individuella i sin nyhetsmedieanvändning. 

 
6.2 Motiv till användningen av nyhetsmedier 
Olika människor använder nyhetsmedier på olika sätt. Men, vad är det som gör att vissa läser 

HD och även prenumererar medan andra läser nyheter på nätet och andra lokala tidningar?  

 

”Jag  måste  vara  påläst  och  veta  vad  som  händer  på  jobbet, Jag läser mest om 

politik,  juridik,  jobb,  utrikes  också.”  (Kvinna, 52 år gammal, ekonom, bosatt i 

Åstorp) 

  

Alla respondenter uttryckte klart och tydligt att de vill vara allmänbildade och vara insatta i 

det mesta för att kunna prestera på olika områden. Det kan vara för jobbets skull, umgänget 

med vänner, myndigheter och andra områden där kunskapen behövs.  

 

”Vad  som  händer  på  orten,  teater,  konserter,  om  vattnet  är  förgiftat  som  det  

stod nu i HD, det var bra information, annars hade vi som medborgare inte fått 
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reda  på  något.”  (Kvinna, 27 år gammal, småbarnsmamma, egenföretagare, 

bosatt i Helsingborg) 

 

Enligt samtliga respondenter inklusive småbarnsmamman är de lokala nyheterna mycket 

relevanta för dess informativa funktion och läses av de flesta respondenter. Det finns 

informativa förväntningar bland respondenterna som betyder att respondenterna vill känna till 

vad som har hänt i trakten. För småbarnsmamman är lokala nyheter något av det viktigaste i 

tidningen. Exempelvis berättar hon att det första hon läser när tidningen kommer på 

morgonen är vad som har hänt i orten. De dagar hon inte har tid att läsa sin tidning, ser hon 

åtminstone till att skumma igenom lokala nyheter. 

 

”När  jag  är  i  Åstorp  läser  jag  alla  lokala  nyhetstidningar här, när jag sitter på 

tåget läser jag Metro. I Helsingborg tar jag del av dåvarande City och i Lund 

läser jag till och med studenttidningen. Jag vill veta vad som händer överallt, 

nyheter  är  korta,  det  är  en  fördel.”(Kvinna,  40  år  gammal,  bibliotekarie,  bosatt  

i Tyringe) 

 

Några uttryckte också att de läser lokala tidningar när de är på jobbet, reser till jobbet, och 

även andra kollektivresor. Att sitta på tåget eller bussen och läsa tidningen uppfattas som 

mycket positivt av de flesta. Dessa konkreta, vardagliga kontexter styr alltså ens vanor och 

intressen. 

 

6.3 Lokala nyhetsmedier och globalisering 
 
6.3.1 Betydelsen av lokala nyheter  
Frågan om hur viktiga lokala nyheter är, har gett insikt i en mångfald av perspektiv. Enligt 

samtliga respondenter var det mycket viktigt att vara uppdaterad om vad som händer på 

hemorten men även i Sverige. Det är även viktigt att ta del av utrikes nyheter men främst är 

det viktigt att veta vad som händer på orten där respondenten är bosatt. De lokala tidningarna 

har en stor betydelse för människor även relaterat till härkomstplatsen. 

  

”Jag  tar  del  av  alla slags nyheter, från det lokala till det internationella men 

anser att det som händer i ens närhet, i mitt lilla samhälle påverkar en mer. 
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Utrikes nyheter påverkar oss alla även på lokal nivå, vi lever globalt, vi är inte 

isolerade.”(Kvinna,  40  år  gammal, bibliotekarie, bosatt i Tyringe) 

 

Det förhållandet att respondenterna samt bibliotekarierespondenten tycker att lokala nyheter 

är betydelsefulla beror till stor del på att de ligger nära ens vardag. Bibliotekariekvinnan 

föredrar absolut att läsa de lokala nyheterna jämfört med utrikes. Hon skulle känna sig 

isolerad i samhället om hon inte läste en lokaltidning. Hon fastslår att hon inte skulle klara sig 

utan lokaltidningen och skulle dessutom känna sig desorienterad i samhället där hon är bosatt. 

En respondent berättar att hon tar del av lokala nyheter eftersom hon inte vill känna att hon 

missar en viktig lokal nyhet där respondenten är bosatt.  

 

”Lokala  nyheter  kommer  alltid  att  vara  viktiga  för  mig,  men  jag  är  rädd  för  vad  

som händer på landsbygden, det är för lite lokalt innehåll, bevakningen läggs 

ned och vi är tvungna att söka information på andra håll. Jag rider och förut 

har man skrivit så mycket om ridning här i Åstorp men nu skrivs inget. Funderar 

på  att  säga  upp  min  prenumeration.”(Kvinna,  61  år  gammal, lärare, bosatt i 

Åstorp) 

 

Respondenten, läraren och även samtliga respondenter tycker att lokala nyhetsmedier som 

exempelvis HD är värdefulla nyhetsmedier men eftersom den lokala bevakningen av 

lokalnyheter saknas idag och inte håller samma kvalitet som innan har samtliga 

prenumeranter för avsikt att säga upp sin prenumeration. Respondenterna anser att lokala 

nyheter håller respondenterna engagerade i lokala angelägenheter som de sedan använder i 

vardagssamtal med andra individer. Respondenterna uttrycker klart att de via andra kanaler 

såsom, vänner, bekanta och andra nyhetsmedier kommer att söka lokala nyheter för att 

orientera sig lokalt. 

 

”Jag  läser  Trelleborgs  Allehanda  för  jag  växte  upp  i  Trelleborg,  jag  vill  veta  

vad som händer på orten. Kanske  känner  jag  igen  något.”(Kvinna,  61  år  

gammal, lärare, bosatt i Åstorp) 

 

Det som ytterligare har stor betydelse för några respondenter är lokala nyheter från 

hembygden, orten där de växte upp. Det är framträdande att lärarrespondenten gör sitt 
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kompletterande val av tidning till stor del på känslomässiga grunder, en känslomässig eller 

mental närhet. 

 

”Jag  läser  regelbundet  tidningar  från  mitt  hemland,  jag  vill  veta  vad  som  

händer  i  landet,  orten  där  jag  kommer  ifrån.”  (Kvinna,  42  år  gammal,  ekonom,  

bosatt i Prag)  

 

En annan respondent bor utomlands och under den perioden är respondenten mest intresserad 

av att informera sig om platsen hon befinner sig på. Men det är också viktigt att ta del av 

nyheter från hemorten i Sverige. Respondenten läser även andra tidningar i utlandet där hon är 

bosatt för att därmed informera sig lokalt. När ekonomrespondenten har läst sin 

hemlandstidning, Katrineholms-Kuriren har hon fått reda på det hon vill. Här är det också 

framträdande att respondenten gör sitt val av tidning till stor del på känslomässiga grunder, en 

känslomässig eller mental närhet. Avslutningsvis kan sägas att det finns ett visst behov av att 

just ta del av de lokala nyheterna i relation till härkomstplatsen. Samtidigt saknar 

respondenterna en del nyheter i den lokala nyhetsrapporteringen. 

 
6.3.2 Globalt och lokalt 
Respondenterna i studien har en enhetligt uppfattningen om att de globala händelserna 

påverkar dem lokalt samt att den globala påverkan inte kan undgås idag i det lokala samhället.  

 

”Det  som  händer  globalt  gör  att  människor  påverkas  lokalt,  det  lokala  går  in  i  

det globala. Men i första hand vill jag veta vad som händer i mitt samhälle. Men 

det är fantastiskt att ta del av nyheter på andra sidan jordklotet och att 

kommunicera med folk via Facebook och Skype och allt som finns idag. Ena 

stunden kan jag skotta snö här hemma och ett par timmar senare kan jag bada i 

något  varmt  land.”(Man,  63  år  gammal,  pensionerad  lärare,  bosatt  i  Åstorp  ) 

 

Samtliga respondenter inklusive lärarrespondenten ansåg att händelser som utspelar sig längre 

bort inte påverkar en lika mycket som när det händer i ens närhet. Respondenterna uttryckte 

tydligt att de har ett större intresse för lokala nyheter trots att de anser att avlägsna händelser 

har flyttat in i deras vardag. Många händelser upplevs enligt samtliga respondenter som 

avlägsna men i själva verket påverkas respondenterna rutinmässigt i sina vardagliga 

aktiviteter. Respondenterna var överens om att människor idag lever i en enda global värld, 
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där lokala händelser korsas med de globala. Samtliga respondenter uttryckte flera fördelar 

med globaliseringen. Det som har nämnts är Internet, tekniska hjälpmedel, ökad rörlighet, 

kontakt med människor över hela världen samt den fantastiska möjligheten att få uppleva 

avlägsna platser med hjälp av kommunikationsteknologin. 

 
”Jag  påverkas  så  mycket  av  händelser  som  utspelar sig långt borta.  Jag orkar 

inte längre se mer på nyheter på TV. I tidningen hoppar jag över sidorna om till 

exempel Filippinerna…  EU-beslut medför att  vi  påverkas  här,  lokalt.”(Kvinna,  

61 år gammal, lärare, bosatt i Åstorp) 

 

Lärarrespondenten beskrev att det som är långt borta känns nära nu. Det gör att det fysiska 

rummet förändras och påverkar respondenten lokalt. Några respondenter inklusive 

lärarrespondenten uttryckte att de har större omsorg om andra människor som inte befinner 

sig i deras närhet. Detta gör att de påverkas i sina vardagliga aktiviteter. Lärarrespondenten 

belyste detta genom att påpeka att hon inte längre läser nyheter som upprör en på något sätt. 

Respondenten gav ett exempel om Filippinerna som illustrerade respondentens omsorg. 

 

”Det  är  roligt  att  upptäcka  och  lära  sig  nya  saker  och  det  tror  jag  hänger 

samman med att vi använder oss av olika sökmotorer på internet: Google, 

Facebook och har tillgång till information via mobiler  mm…  Internettekniken 

möjliggör oerhört många finesser men det krävs att hänga med. Jag känner att 

jag inte orkar med allt. Men det är viktigt idag med det och jag tycker att det 

lokala  är  mycket  viktigt.”  (Kvinna, 52 år gammal, ekonom, bosatt i Åstorp) 

 

Respondenter, inklusive ekonomrespondenten har uttryckt att dagens tekniska situation gör 

det möjligt att delta allt mer i nyhetsmediernas aktiviteter. Olika plattformar fungerar som en 

katalog för åsikter, allmänt tyckande och en ny typ av deltagande. Respondenter får större 

chans att påverka genom interaktionen som för individer närmare varandra. Enligt samtliga 

respondenter vill de lära sig mer genom den nya tekniken men hänger inte med alltför snabba 

förändringar i samhället.  
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6.4 Gratistidningar  
 
6.4.1 Gratistidningars betydelse och funktion 
På frågan om respondenterna tar del av gratistidningar svarade samtliga att de gör det men 

inte som primär nyhetskälla utan som sekundär och mer som ett komplement till primära 

nyhetskällor. De gratistidningar som finns i Åstorp och som respondenterna tar del av är den 

lokala gratistidningen Söderåsen och Metro. När de gäller den lokala tidningen Söderåsen 

läser samtliga respondenter tidningen men inte i informativt syfte utan mest för att de anser att 

innehållet är trevligt och handlar om ett material inriktat kring rapportering om det 

närliggande samhället. Tidningen karakteriseras av lokala nyheter, affärsannonser och 

familjenyheter. Tidningen läses oftast hemma i köket eftersom den distribueras till brevlådan.   
Metro läses inte regelbundet utan mer som tidsfördriv, när respondenterna åker buss, tåg 

väntar i något väntrum, och när tidningen tas med hem. Tidningen är omtyckt och uppskattas 

mest av respondenterna för dess kortfattighet.  

 

”Jag  gillar Metro, den är som en godispåse, det finns en blandning av allt. 

Inspirerar, bra ämnen, roliga saker, nyhetsförmedlande, sport, kultur, 

korsord.”(Kvinna, 45 år gammal, försäljare, bosatt i Åstorp)  

 

Samtliga respondenter inklusive försäljarerespondenten anser att innehållskomponenterna i 

Metro tycks vara intressanta och en bra blandning av allt. 

 

”Den  lokala  gratistidningen  är  viktig,  jag  skulle  sakna  den  om  den inte kom 

mer. Nyheterna är korta, bra och lokala. Men jag skulle inte kunna ha enbart 

gratistidningar,  för  jag  behöver  djupa  nyheter.”(Kvinna, 40 år gammal, 

bibliotekarie, bosatt i Tyringe) 

 

Enligt samtliga respondenter inklusive bibliotekarierespondenten är det bara positivt att 

tidningen finns i Åstorp. De skulle sakna både Metro och den lokala tidningen om de slutade 

att distribueras. Få respondenter ansåg att innehållet i båda gratistidningarna inte var bra utan 

de flesta ansåg det vara lättläst och trevligt. Den lokala tidningen Söderåsen läses mer som 

vana eftersom den kommer hem i brevlådan och läses hemma. Den slängs aldrig utan att 

respondenterna har läst den eller åtminstone bläddrat i den. Det som respondenterna skulle 
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vilja se mer av i den lokala tidningen är artiklar om föreningsliv och skildringar om olika 

personer, något såsom personporträtt.  
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7. RESULTATANALYS 
I detta avsnitt diskuteras resultaten av studien utifrån de områden som identifierades i 

teoriavsnittet.  

 
7.1 Nyhetsmedier i vardagen  
Lokaltidningen HD är den viktigaste nyhetskällan för samtliga respondenter. Det kan sägas att 

respondenternas främsta argument för att de läser sin lokaltidning är att de anser att den är det 

bästa alternativet för att ta del av lokala nyheter. Det kan tyckas att några respondenter 

prenumererar på sin lokaltidning av lojalitetsskäl. Dessa respondenter berättar att de har haft 

tidningen i tjugo år och anser att den har en naturlig plats i deras liv. Det ser ut som att de gör 

sitt val av tidning till stor del utifrån vanan. En respondent läser lokaltidningen sporadiskt 

eftersom det är den tidning som föräldrarna valt att prenumerera på, och därmed är tillgänglig 

i hemmet. Ingen av respondenterna tycker att nyheterna i radio och TV skulle kunna ersätta 

lokaltidningen utan de tjänar mer som komplement till tidningen. Vissa använder Internet för 

att läsa nättidningar och ta del av lokala nyheter. Respondenternas resonemang bekräftar 

föreställningen att en lokaltidning utgör basen för lokala nyheter och att nättidningen är ett 

komplement. Flera tycker att nättidningar passar bäst för att ta del av snabba nyheter.  

 

Det som framförallt läses är det lokala materialet. I stor utsträckning läses oftast ämnen 

utifrån intresse och faktorer som familjeförhållanden, ålder, utbildning, kön, yrke, vanor, 

social bakgrund och miljö (Wadbring & Weibull 2000:15). Det material som läses mest i 

tidningen och även är det material som respondenterna önskar att tidningar ska satsa på, är det 

lokala nyhetsmaterialet. Weibull konstaterade att lokala nyhetsmedier anses ha en dubbel roll, 

på så sätt att de erbjuder en kombination av nyheter, ett brett utbud av lokala nyheter 

kombinerat med nyheter som handlar om samhälle och kultur. Ur den aspekten kan den lokala 

tidningen erbjuda människor både bevakning och fördjupning samtidigt som den uppfyller det 

grundläggande behovet som är den lokala orienteringen i det dagliga livet (Weibull 

2007:458). Den lokala tidningen verkar idag ha en enda roll, nämligen att fungera som ett 

informationsmedium där utbudet av lokala nyheter saknas nästan helt och hållet, vilket 

motsäger Weibulls påstående om den dubbla rollen. Samtliga respondenter är överens om att 

lokaltidningen saknar det grundläggande behovet av närorientering (Weibull 2007:458). 

 

I relation till respondenternas val av nyhetsmedier och nyhetsmedieinnehåll väljer 

respondenterna det utbud som behandlar ämnen de anser vara relevanta och som tilltalar dem. 
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Som Nord och Strömbäck påpekar är det med hjälp av nyhetsmedier människor hämtar 

information som de har ett intresse för och som de behöver i kunskapsbildningen vad gäller 

diverse samhällsfrågor (Nord & Strömbäck 2012:11). Publiken tolkas härmed som aktiv i det 

stora medieutbudet och som själv bestämmer vilket nyhetsinnehåll den vill ta del av. Mot den 

bakgrunden stödjer denna argumentering inte Nord och Strömbäcks tankegång om att det 

existerar aktiva och passiva publikkategorier, men att de fungerar i samspel som en 

blandform. Strömbäcks påstående om att nyhetsmedierna betraktas som dominanta med 

passiv publik som tar emot det mest lättillgängliga medieutbudet stöds inte av 

respondenternas svar trots att de tar del av andra lättåtkomliga medieutbud. Härmed tolkas 

publiken som aktiv och inte passiv trots att lättillgängliga nyhetsmedier används i vardagen 

(Nord & Strömbäck 2012:34). 

 

Något som dessutom har möjliggjort existensen av dessa publikkategorier är den nya 

teknologin. I detta mer tekniskt framvuxna medielandskap har det sålunda skapats en rad nya 

förutsättningar (Strömbäck 2009:68–70,78). Därutöver stödjer Thompsons resonemang om 

den offentliga sfären detta faktum, det vill säga att handlingar och händelser inte längre är 

kopplade till en gemensam plats utan kan vidarebefordras till olika aktörer oberoende av tid 

och rum (Thompson 2001:158–159).  

 
Jag hade förväntningar om att läsandet av traditionella papperstidningar minskar främst för att 

nyheter och annan information också finns tillgänglig på Internet, både i form av nättidningar 

och andra nyhetskällor. Mot bakgrund av respondenternas svar är min bedömning att 

traditionella nyhetstidningar uppskattas lika mycket idag som förr i tiden av respondenterna i 

studien och anses ha ett värde som nättidningar saknar. Med hänsyn till respondenternas 

utsagor om lokaltidningar föredrar hälften av respondenterna papperstidningen som bas för 

sitt nyhetsintag. Genom papperstidningar tillfredsställs respondenternas nyhetsbehov som 

nättidningar inte kan tillfredsställa.  

 

Samtliga respondenter tycker att nyheter på nätet fungerar som ett mycket bra komplement till 

papperstidningen så länge de är gratis. En passande tolkning är att en lokal nättidning inte är 

särskilt relaterad till respondenternas behov, snarare tycks den betraktas som ett plus eller en 

support. Bergström och Wadbrings (2007) argument stöder tolkningen att nättidningen 

utvecklats till att bli en kompletterande följeslagare och fungerar som en förlängning av 

papperstidningens verksamhet. Några beskriver att det är svårt att läsa länge på Internet, bland 
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annat eftersom skärmen flimrar. Respondenter som prenumererar vill kunna hålla tidningen i 

handen på grund av den känsla som endast papperstidningen kan erbjuda. Inte heller Internet 

kan ersätta papperstidningen enligt respondenterna. Det är alltså fortfarande papperstidningen 

som står i centrum för respondenter i studien. Det betyder att pappersformen föredras av sju 

respondenter. Fördelen av den fantastiska möjligheten att leverera snabba nyheter som 

Bergström tar upp är något som uppskattas av alla respondenter (Bergström 2005:22–24). 

 
Publikens respons till medieutvecklingen har resulterat i en mediemarknadsuppdelning där de 

traditionella nyhetsmedierna har fått anpassa sig till de nya (Strömbäck 2009: 68-69). 

Resultatet visar att det ökade medieutbudet inte har medfört att respondenternas 

nyhetsmedieanvändning ökat men att de har blivit mer individuella och selektiva i sitt val av 

nyhetsmedier. Respondenterna anser att de har mindre tid nu än förut att lägga på 

nyhetsmedier. Enligt respondenterna har tiden blivit mer värdefull och på grund av detta 

fördelas den med omsorg och läggs på olika fritidsaktiviteter som ger respondenterna andra 

livskvaliteter. I och med detta har nyhetsmedier inte blivit mindre betydelsefulla utan har 

successivt blivit integrerade i respondenternas vardag (Weibull 2007:441). 

Thompsons argumentering om hur individer hanterar ett informationsöverflöd kan föras in i 

resonemanget. Han menar att individer tvingas selektera och med omsorg välja de 

nyhetsmedier och det nyhetsinnehåll som passar in i individers vardagsrutiner. 

Valmöjligheterna när det gäller nyhetsmedier som passar den individuella 

mediekonsumtionen är stora men trots detta har respondenter inte tappat bort sig i 

nyhetsmediaöverflödet utan väljer nyhetsmedier utifrån egna preferenser (Thompson 

2001:259).  
Strömbäck anser att människor har blivit begränsade när det gäller tiden man kan ägna åt att 

konsumera nyhetsmedier.  ”Resultatet  är  en  växande  obalans  mellan  utbudet  av  information  

och tillgången till uppmärksamhet, det vill säga ett överskott av information och ett 

underskott av uppmärksamhet (Strömbäck 2009:68–69). Detta resonemang är applicerbart på 

respondenterna och min tolkning är att respondenterna genom den egna selektiviteten 

uppfyller de primära informationsbehov som de har och medvetet väljer bort andra 

nyhetsmedier för att lägga tiden på mer givande aktiviteter. Detta kan illustreras med 

respondentens svar där han påpekar att han hellre läser en god bok än tar del av alla 

nyhetstidningar. Det som är viktigt för respondenten är att han har läst sina två tidningar. 

Andra nyhetsmedier väljs medvetet bort. Dessutom krävs en stark drivkraft och ansträngning 

som Strömbäck betonar för att hitta rätt information samt att många inte är tillräckligt 
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motiverade för att realisera detta i verkligheten. Strömbäcks tankegång gäller vissa 

respondenter eftersom några har uttryckt svårigheten att hitta rätt information bland mängden 

samt att det kan vara tröttsamt (Strömbäck 2009:74). Ett positivt perspektiv som det ökade 

medieutbudet medför och som Thompson belyser är att individerna har fått en möjlighet att 

utforska andra nyhetsmedierade innehåll för att på så sätt få en jämförelsegrund från vilken de 

kritiskt kan reflektera över sina egna liv (Thompson 2001:263–264). Som samtliga 

respondenter illustrerat har det ökade medieutbudet medfört en tillgång till kunskaper, råd och 

information och att utbudet kan konsumeras utifrån egna preferenser under tjugofyra timmar 

om dygnet. Några respondenter har uttryckt att det krävs en stark drivkraft och ansträngning 

för att hitta rätt information. En annan aspekt som kan bekräftas idag är att det ökade 

medieutbudet har medfört att respondenterna har blivit allt mer individuella i sin 

nyhetsmedieanvändning som Nord och Strömbäck påpekar. Därmed skapas ett problem vilket 

kan bidra till ökade kunskapsklyftor i samhället (Nord & Strömbäck 2012:35).  

 
7.2 Motiv till nyhetsmedieanvändning 
Respondenter använder nyhetsmedier av olika anledningar. Människor vill veta vad som 

händer och sker i omvärlden samt få praktiska råd vilka kan ligga till grund för bättre 

verksamhetsförmåga i det dagliga livet, det vill säga, tips och råd av praktisk och personlig art 

(Elliot 1997:82). En förklaring till dessa skillnader i nyhetsmedieanvändningen enligt 

Lundberg och Hulten hänger samman med publikmedlemmarnas psykologiska och sociala 

bakgrund såsom personlighet, intressen, värderingar, behov, relationer till omgivningen, 

sociala roller och så vidare (Lundberg & Hulten 1968:39). Enligt McQuail fyller tidningen 

fler funktioner än att enbart vara ren informationskälla. Den fungerar även som källa till 

samtalsämnen, för att ge läsarna en trygghetskänsla och struktur för den dagliga rutinen 

(McQuail 2000:387).  
 

Lundberg och Hulten tillägger att nyhetstidningar har en mycket betydelsefull roll som ritual i 

vardagen, men också som en aktivitet för att skaffa sig information för samtal och 

diskussioner. Läsarna har ett behov av att uppleva en känsla av gemenskap, som är en 

anledning till att de vill ha nyheter. En av respondenterna kände en viss social press att läsa 

tidningen eftersom många diskuterar nyheter på arbetsplatser, respondenten arbetar som 

bibliotekarie. Av detta skäl vill läsarna som Lundberg och Hulten konstaterar framstå som 

välinformerade och åsiktsrika individer. Till sist bidrar tidningsläsningen till en 

kontaktskapande och kontaktunderlättande funktion (Lundberg & Hulten 1968:366–367). 
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Människor är sociala varelser och enligt Gripsrud är människans konsumtion av nyhetsmedier 

ett tecken på vårt behov av framförallt socialt liv. Människor vill också ha kunskap om 

elementära händelser i samhället. Gripsrud menar att individer ofta använder nyhetsmedier för 

att tillmötesgå sina egna behov och därför är mycket beroende av att få ett förväntat utbyte av 

sin användning (Gripsrud 2011:42–43). Respondenterna som prenumererar på HD uttryckte 

att de funderar på att bryta prenumerationen på grund av att de saknar lokala händelser i 

tidningen som de betalar för. Här fattas som Gripsrud uttrycker det ett förväntat utbyte av 

nyhetsmedieanvändningen och konsekvensen blir att människor i det här fallet säger upp 

prenumerationen. Enligt Lundberg och Hulten avgör nyhetsmediers egenskaper såsom 

tillgänglighet och bekvämlighet om mottagarna ska betrakta nyhetsmedier som lämpliga 

medel för kunskaper. Det stora utbudet av nyhetsmedieinnehållet ger ytterligare möjligheter 

att välja nyhetsmedier alltefter situation och sinnesstämning (Lundberg & Hulten 1968:240).  
 

Som Elliot fastställer har nyhetsmedierna idag en speciell betydelse i struktureringen av 

människors vardagsliv. Medieanvändningen präglas av regelbunden användning där 

individers medievanor har ett stort värde. Detta gäller speciellt nyhetsmedier som vi använder 

dagligen. Många människor kan inte föreställa sig tillvaron utan att ha bläddrat igenom 

morgontidningen eller lyssnat på radio just i syftet att inhämta information om nya händelser 

(Elliot 1997:91–92). Vilka nyhetsmedier och nyhetsmedieinnehåll människor väljer att ta del 

av beror enligt Wadbring och Weibull på en mycket viktig faktor nämligen den sociala 

situationen, det vill säga personens intressen, yrke och vanor (Wadbring & Weibull 2000:15). 

McQuail samstämmer också i att det är viktigt att ta hänsyn till publikens sociala situation, 

exempelvis social bakgrund, miljö, personliga attribut och preferenser, mediarelaterade 

behov, fritidsintressen och vanor, medvetenhet om olika alternativ, kontexten i vilken 

nyhetsmedier skall användas och så vidare (McQuail 2000:391). 

 

Centralt att notera är att respondenternas intressen och behov även är relaterade till deras kön, 

samt till några föränderliga faktorer som ålder, boendeort, föräldrahemmet, sysselsättning som 

om man är arbetslös, pensionär, studerande och vilket yrke man har. Det är denna 

kombination och även andra faktorer som inte nämns här som avgör personens intressen och 

behov. Strömbäck menar att vi som individer är olika och fungerar på olika sätt som gör att 

vår informationsanvändning alltid är selektiv. Individer är selektiva när det gäller vilken 

information vi exponerar oss för, vilken information vi uppfattar och vilken information vi 
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riktar uppmärksamheten mot (Strömbäck 2000:84–85). Enligt majoriteten av respondenterna 

hör det till vardagsrutinerna att läsa den lokala nyhetstidningen. De som prenumererar läser 

tidningen på morgonen och då har de tidningen uppslagen på frukostbordet. Det är framförallt 

pensionärerna som läser hela tidningen på morgonen beroende på att de har tid och lokala 

nyheter intresserar mest. För de yrkesverksammas del sker tidningsläsningen rätt så fort på 

morgonen. Beroende på tidsbristen väljer de nyheter selektivt. Samtliga läser sin tidning mer 

noggrant under kvällen då de har de mer tid och kan läsa ostört. 

 
7.3 Lokala nyheter och globala händelser 
Lokala nyheter är mycket betydelsefulla idag, vilket till stor del beror på att de ligger nära ens 

vardag. Att läsa den lokala tidningen är ofta en väl inarbetad vana och för samtliga 

respondenter sker läsningen på morgonen i samband med starten på dagen. En tendens som 

har kunnat urskiljas är att de som läser papperstidningar är betydligt mer orienterade mot det 

lokala samhället än de som läser nättidningar. Något alla respondenter uttryckte var att de blir 

engagerade av lokala angelägenheter som de sedan använder som samtalsämnen i relationer 

med andra människor. Den lokala aspekten skulle kunna översättas till det konkreta och i 

synnerhet då tidningens betydelse upplevs så starkt. Det konkreta skänker trygghet i dagens 

moderna och samtidigt så globala samhälle. Blehr ansluter sig till resonemanget genom att 

belysa hur viktigt det är för människor i lokala samhällen att skapa starka relationer mellan sig 

själva och den fysiska omgivningen (Blehr 1994:25–35). Men Blehrs resonemang om att 

samma geografiska tillhörighet inte behöver innebära en hög känsla av samhörighet tolkas 

härigenom som motsägelsefullt. Detta faktum stöds även av respondenternas uttalanden där 

respondenterna uttrycker en viss oro när det gäller bevakningen av lokala händelser i orten. 

 

En respondent berättar att hon tar del av det lokala eftersom hon inte vill känna att hon missar 

en viktig lokal nyhet där respondenten är bosatt. Prakkes resonemang där han påpekar, att ju 

närmare geografiskt individen befinner sig händelsen desto mer tas det till en själv och blir en 

del av vardagen kan kopplas till detta (Prakke 1968:122–131). Med andra ord innebär det, att 

när händelsen inträffar i ens närhet blir värdet på nyheten större och på så sätt tillfredsställer 

det bättre informationsbehovet hos respondenter. De lokala tidningarna har dessutom en stor 

betydelse för människor även relaterat till härkomstplatsen. Som Nygren förklarar skapar den 

lokala tidningen en lokal självkänsla gentemot omvärlden (Nygren 2005:226). Även 

människor som lämnar sina hemland tar gärna del av nyhetsmedieutbudet hemifrån. Till stor 
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del handlar det om att människor är bundna till det nyhetsmedieutbud som finns tillgängligt 

och det nyhetsmedieutbud som de associerar det lokala med.  

 
Det lokala kan också beskrivas som något som ligger nära, inte bara geografiskt sett, utan 

också en känslomässig eller mental närhet. Detta menar även Walter Lippman (2007) i sin 

teori om nyhetsvärdering. Denna sorts känslomässiga närhet vill några respondenter förlägga 

till andra delar av Sverige som för dem är lokala, som uppväxtorten, vilket visar att de inte 

bara identifierar sig med det som i deras nuvarande situation är geografiskt nära. Prakkes 

argument om det kulturella avståndet blir relevant i sammanhanget, vilket innebär att en nyhet 

intresserar mer om den har inträffat i samma eller en liknande kultur som publikens (Prakke 

1968:122–131). 
 

Några respondenter som prenumererar har för avsikt att säga upp sin prenumeration. Min 

slutsats är dock att denna uppsägning sker beroende på att det lokala nyhetsinnehållet saknas 

och att respondenterna redan har hittat andra alternativ. Pensionärer läser tidningen på 

biblioteket och yrkesverksamma på jobbet medan de yngre respondenterna har nätet som ett 

alternativ som kan erbjuda lokala nyheter. För en pensionär fyller tidningen också en oerhört 

viktig social funktion. För att respondenterna som prenumererar skall bli nöjda bör det lokala 

nyhetsbehovet i första hand tillgodoses. Respondenterna efterfrågar också mer djup genom 

lokala nyhetsartikelserier och nyhetsreportage samt rikligare information om aktiviteter och 

evenemang. Resultatet som redovisats visar att respondenterna i denna undersökning saknar 

en del nyheter i den lokala nyhetsrapporteringen. Knyter man an detta till ett grundläggande 

antagande i en teori, att användningen av nyhetsmedier främst ska ses som uttryck för att 

tillfredsställa olika behov (Strömbäck 2000:79–80) kan man konstatera att det finns en del 

behov hos läsarna som lokaltidningarna inte tillfredsställer. Framförallt är det ett behov av 

lokaljournalistik i Åstorp och i närliggande kommuner i Nordvästra Skåne. Detta behov har 

växt fram när den lokala tidningen HD minskade bevakningen av lokala händelser. I 
Helsingborg har exempelvis en ny gratistidning getts ut som framförallt fokuserar på lokala 

händelser. Ytterligare en webbtidning med namnet Bjuvsnytt har nyligen startats i närliggande 

kommunen, Bjuv där fokus ligger just på det lokala som kommuninvånare saknar 

(Journalisten 2013). Det som nu tycks ske är att inte bara allmänna nyheter ställs till 

förfogande utan fokus riktas allt mer på det lokala, folkliga som är av intresse för läsaren. I 

nuläget krävs ett kompletterande nyhetsurval för att tillfredsställa människors lokala behov. 
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Om HD skulle fortsätta ignorera dessa signaler från läsare så kommer detta att få en negativ 

effekt. Det skulle kunna leda till att respondenter tappar det starka förtroende som de har till 

tidningen och i allt större utsträckning börjar säga upp prenumerationen som vissa 

respondenter redan har gjort. 

 

Problemet enligt respondenterna och enligt Nygren är att det idag finns en ojämn  

nyhetsmediabevakning i kommunen där behovet av närorientering är stort (Nygren 2005:72).  
HD:s styrka som främsta lokala nyhetsrapportör för Nordvästra Skåne går förlorad då man 

minskar och även utesluter delar av lokala nyheter ur tidningen. Den lokala tidningen ges då 

ingen möjlighet att tillgodose läsarna i fråga om HD:s grundläggande uppgift som 

nyhetsmedium. Eftersom det lokala utbudet är så pass begränsat tar respondenterna även stor 

del av det globala utbudet (Thompson 2001:187–188). Influenser från omvärlden blir 

tydligare. Detta är ett exempel på hur det globala utbudets inflytande smyger sig in i det 

lokala vardagslivet. Här finns en koppling till Giddens perspektiv som indikerar att 

lokalsamhället utsätts för ganska stora påfrestningar, vilket har att göra med att respondenter 

får  nya  slags  rumsliga  relationer.  Att  sociala  relationer  ”lyfts  ut”  ur  lokala  kontexter  och  

återaktiveras tvärs över obegränsade avstånd i tidsrummet”.  En  följd  av  detta  är  att  den  lokala  

miljön blir mer genomsyrad och formad av inflytanden långt bortifrån. Människor har också 

fått en större valfrihet som i sin tur leder till en större individuell frihet och resulterar i att de 

traditionella kulturella banden och känslan av tillhörighet till en avgränsad nation eller 

landskap minskar i värde och även försvinner. Trots att den lokala bevakningen saknas i allt 

större utsträckning idag är intresset för lokala nyheter stort. Den stora globala världen har 

ännu inte konkurrerat ut det lilla samhället. 

Samtliga respondenter bekräftade att de globala händelserna påverkar dem lokalt och att 

människor är på väg in i en ny fas, nämligen den globala. Giddens resonemang passar här då 

han uttrycker att den globala påverkan inte kan undgås av någon idag och på grund av detta 

kan individerna inte fördjupa sig i kunskaper utan endast ta till sig ytlig information (Giddens 

1999:33). Alla respondenter ansåg att händelser som utspelar sig längre bort inte påverkar en 

lika mycket som när det händer i ens närhet samt att de har ett större intresse för lokala 

nyheter trots att de anser att avlägsna händelser har flyttat in i deras vardag. Respondenterna 

var överens om att människor idag lever i en enda värld, där lokala händelser korsas med de 

globala. Det som är långt borta känns nära nu som gör att det fysiska rummet förändras och 

påverkar respondenterna lokalt. Några respondenter uttryckte att de har större omsorg om 

andra människor som inte befinner sig i deras närhet. Detta gör att de påverkas i sina 
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vardagliga aktiviteter. Samtliga respondenter uttryckte dessutom flera fördelar med 

globaliseringen. Internet och andra tekniska hjälpmedel har till exempel möjliggjort en ökad 

rörlighet och kontakt med människor över hela världen. Dessutom kan nyhetsmediabruket 

hjälpa till att samla sinnesintryck från hela världen (Jansson 2004:18). 

 
Den globala världen har dessutom fått en ökad betydelse under senare år. Idag lever 

människor i ett samhälle där mänskliga relationer blir alltmer globala, vilket till stor del har 

möjliggjorts av utvecklingen på kommunikationsteknologins område (Thompson 2001:187–

188). Resonemanget förstärks ytterligare med Lippmans syn då han menar att det är tack vare 

nyhetsmedier som det är möjligt att nå det globala eftersom nyhetsmedierna fungerar som en 

öppningsport för individer (Lippman 2007:50). 
Men det verkar som att respondenter i globaliseringstider hyser större intresse för lokala 

nyheter trots att de anser att allt har blivit så nära genom den nya kommunikationsteknologin. 

Många händelser kan dessutom upplevas som avlägsna men i själva verket påverkas 

individerna rutinmässigt i sina vardagliga aktiviteter (Giddens 1999:38). Lärarrespondenten 

belyste detta genom att påpeka att hon inte längre läser nyheter som upprör samt att hon har 

större omsorg om andra människor som inte befinner sig i hennes närhet. Janssons aspekt 

passar i resonemanget då han påpekar att lokala företeelser vidgas och mottar globala mått 

och att globala skeenden går in i den lokala omgivningen (Jansson 2004:13). Enligt 

respondenternas utsagor stämmer Janssons resonemang när han påpekar att globalisering har 

en ogynnsam inverkan på den lokala kulturen. Eriksens resonemang om globaliseringen 

verkar vara förnuftig i sammanhanget, eftersom respondenter uppger att de under vissa 

perioder är mottagliga för globaliseringsintryck och påverkan samt känner att globaliseringen 

för med sig positiva attribut. Å andra sidan kan respondenterna under andra omständigheter 

erfara att de förlorar sig själva eftersom de inte hinner med snabba sociala och kulturella 

förändringar. Härigenom passar Eriksens argumentering om att den globala kulturen bidrar till 

att det skapas ett slags längtan efter lokala företeelser (Eriksen 1999:346).  

 

McLuhans  teori  om  att  människor  förenas  i  en  ”global  by”  stöder  till  viss  del  resonemanget  att 

människor lever i en medieburen globalisering som innebär såväl fragmentering, mångfald 

som integrering och homogenisering (McLuhan 1964/1999:10). Det är ett begrepp som ger en 

bild av en storartad värld i vilken en stad på andra sidan jorden kan kännas lika nära som det 

lokala. Det betyder att människor möjligtvis kan känna närhet till lokala platser som fysiskt är 

väldigt långt borta. Enligt McLuhan skulle den här byn på ett symboliskt sätt representera hur 
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det sociala livet skulle se ut om tekniken förde alla tillsammans där kommunikationen skulle 

utspela sig i realtid. Jag håller å andra sidan med Thompsons argument om att det finns en 

global spridning, men att människans upplevelser alltid är lokala, förståelsen och tillägnelsen 

är alltid lokal. Respondenterna nämnde att de påverkas negativt av nyhetshändelser som 

inträffar långt bort, vilket gör att respondenterna nuförtiden hoppar över nyheter som upprör, 

ett exempel på sådana nyheter är tyfonen på Filippinerna som inträffade nyligen.  

 
Respondenternas beskrivning av avlägsna platser som känns nära för dem, visar det som även 

Jansson 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 respondenterna (Jansson 2004:12). Som Thompson poängterar 

har nyhetsmedierna  också  bidragit  till  att  sätta  igång  en  viss  ”demokratisering  av  ansvaret”, 

vilket innebär en allt större omsorg om andra människor som inte befinner sig i människors 

lokala gemenskaper utan på avlägsna platser men som ändå påverkar människors dagliga 

rutiner (Thompson 2001:335). Det belyses med hjälp av respondenternas exempel om 

Filippinerna. Utifrån detta antagande förändrar den globala informationsspridningen de lokala 

förhållandena och på så sätt får individen nya perspektiv på sitt eget vardagsliv då det globala 

materialet öppnar möjligheter att ta del av andra sätt att leva (Thompson 2001:217–220). Som 

McLuhan indikerar, tas nyhetsmedierna för givna i vardagen och människorna tror sig 

behärska dem när det i själva verket är nyhetsmedierna som strukturerar människornas liv och 

föreställningar (McLuhan 1964/1999:10). De tidigare teknologierna var fragmentariska enligt 

McLuhan medan de nya medierna har möjliggjort förvaring och överföring i en annan form 

(McLuhan 1964/1999:70) Det går utan tvekan att hålla med McLuhans tes då han menar att 

all ny teknik medför både sociala och psykologiska förändringar (McLuhan 1964/1999:13). 
Som Jansson poängterar påverkar denna globalisering människors lokala liv och  

vardagserfarenheter (Jansson 2004:13). 

 

Wadenström (2004) å andra sidan lyfter fram internationella kvaliteter i hela världen och att 

individer har samma info i realtid tillgänglig via Internet och satellitkanaler. Dessutom 

påpekar Thompson några positiva drag med globaliseringen. Människors identitetsarbete är 

mer öppet och individuellt i dag än förr i tiden, eftersom människor i och med nyhetsmedierna 

har tillgång till både vardagslivsinnehåll och medierat nyhetsinnehåll. Thompson menar att 

nya medierade nätverk kan komplettera lokal kunskap med icke lokal kunskap som dessutom 

kan berika individers liv (Thompson 2001:262). Detta är något som även Giddens diskuterar, 
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då han menar att det i högmoderniteten, eller nutiden, blir allt vanligare att det som händer 

långt borta påverkar självet och det som händer i ens närhet, och att nyhetsmedierna spelar en 

central roll i detta (Giddens 1999:13). Trots dessa kvaliteter har det inte skett en global 

förening  av  mänskligheten  inom  en  gemensam  världshistoria.”McLuhans  tes  är  

motsägelsefull här då han påstod att den globala byn inte betyder att världen blir mera 

homogen, eftersom de elektroniska nyhetsmedierna  inte  centraliserar,  utan  decentraliserar”  

(Wadenström 2004). Detta kan exemplifieras genom respondenternas utsagor då de menar att 

nya kommunikationsformer på Internet ständigt skapar globala erfarenheter. 

Kommunikationen med människor i andra delar av världen är något som homogeniserar och 

inte decentraliserar. 

 
7.4 Gratistidningars betydelse  
Vad gäller gratistidningars betydelse kan det utan tvivel konstateras att de är betydelsefulla 

för respondenterna eftersom de används som sekundärkällor när det gäller den lokala 

nyhetsorienteringen. Det betyder också att de fyller en annan funktion i det lokala samhället, 

en funktion som är mer av lokal karaktär. Om gratistidningar inte hade lästs av majoriteten 

och inte heller uppskattats för innehållets nyhetsvärde hade de absolut slutat att existera. Men 

eftersom behovet av lokala nyheter är stort har framväxten av gratisdistribuerade tidningar 

blivit ett nytt fenomen som i huvudsak kompletterar primära nyhetskällor (Andersson 

2009:38–41).  

Som tidigare forskning påpekar fungerar gratistidningarna som komplement till andra lokala 

nyhetstidningar och fångar upp lokala händelser som andra tidningar saknar. Dessutom 

distribueras de och läses av flertalet som gör att de fyller en kompletterande funktion i 

samhället (Wadbring 2007:89–94). Enligt respondenterna uppskattas det lokala mer, särskilt 

för att samtliga respondenter har ett behov av att veta vad som händer i deras närmaste 

omgivning. Samtliga respondenter har även uttryckt att de läser både Metro och den lokala 

gratistidningen Söderåsen mest för att de anser att innehållet är trevligt och handlar om ett 

material inriktat kring rapportering om det närliggande samhället. Dessutom karakteriseras 

dessa tidningar av lokala nyheter, affärsannonser och familjenyheter. Det går också att se en 

indikation på att det lokala kan ha blivit mer viktigt i och med att bevakningen av det lokala 

drastiskt har minimerats. När det gäller gratistidningars funktion går det definitivt att hålla 

med Wadbrings resonemang om att gratistidningar bidrar till att fler läser, att de har fått en 

tidning, att de fått erfara att nyheter är gratis, når ut bredare lokalt, bidrar till mångfald samt 

att innehållets karaktär är brett, sakligt och kortfattat. Att gratistidningar har en låg 
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attraktionskraft och inte har ett värde för att de är gratis är ett resonemang som respondenterna 

inte befrämjar och därmed stödjer Wadbrings föregående argumentation om gratistidningar 

(Wadbring 2009:127–129). Det finns ett positivt utvecklingsmönster som Wadbring påpekar. 

Gratistidningar är folkliga till sin karaktär som medför att de läses och uppskattas av 

respondenter (Wadbring 2007:89–90). Wadbring anser att tidningens kortfattade sätt att 

rapportera kan vara dess svaghet lika väl som dess styrka. Eftersom kortfattade nyheter 

uppskattas av respondenterna är de mer en styrka än svaghet i det här fallet (Wadbring 

2003:227). När det gäller urvalsgruppen i undersökningen kan det sammanfattningsvis 

fastställas att gratistidningar fungerar som komplement till andra lokala nyhetstidningar och 

fångar upp lokala händelser som andra nyhetstidningar saknar. Viktigt att poängtera är att 

gratistidningar inte fångar upp traditionella politiska skeenden utan mer lokala skeenden 

relaterade till fritidsintressen men resultatet initierar att det är just det som lokalinvånare 

efterfrågar. Härmed har gratistidningar blivit en naturlig del av vardagen hos den urvalsgrupp 

som undersökts. 
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8. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
I detta avsnitt presenteras syfte på nytt för att påminna läsaren om studiens fokus. Därefter 

diskuteras och besvaras forskningsfrågor. Här presenteras även förslag för framtida 

forskning. 

 

Syftet med denna studie var att studera nyhetsmediernas betydelse i lokalsamhället och hur 

denna har förändrats i takt med kommunikationsteknologins utveckling. Studiens resultat 

visar att lokala nyhetsmedier utgör en stor och en viktig del av respondenternas vardag. Varje 

respondents nyhetsmedieanvändning är i viss mån unik och uttrycker och förstärker 

respondentens intressen. Genom att regelbundet ta del av lokala händelser finner respondenter 

en sorts trygghet i vardagen. Nyhetsmedieanvändning är framförallt anpassad till 

respondenters levnadsomständigheter och användning av nyhetsmedierna bidrar först och 

främst till att ge struktur åt vardagen. Respondenters nyhetsmedieanvändning består av en 

kombination av medieutbud som är dels lättillgängligt och allmänt och dels mer specialiserat. 
Lokala tidningar är mest betydelsefulla på grund av tidningens lokala informativa funktion. 

Respondenter läser lokala tidningar framförallt för att konstatera vad som har hänt lokalt och 

för att hålla sig uppdaterade om förändringar i det lokala samhället. Respondenter läser mer 

selektivt och intresserar sig främst för ämnen relaterade till egna intressen. Individuella 

faktorer likt intressen ligger till grund för att söka vissa värden i nyhetsmedier. Det som 

nämns är sport, fritid och familjerelaterat innehåll. I motsats till ett ökat medieutbud tyder 

studiens resultat på att en stark medievana bidrar till att respondenter utvecklar en benägenhet 

att inte ändra sitt mediebeteende när nya nyhetsmedier introduceras och när utbudet ökar.  
Empirin pekar på att de traditionella lokala dagstidningarna har en fortsatt stark position i den 

urvalsgrupp som undersökts i Åstorp. Den lokala dominerande morgontidningen HD behåller 

positionen som det mest frekvent använda lokala nyhetsmediet och därefter kommer andra 

lokala nyhetstidningar samt gratistidningar.  

Bristen på lokala nyheter kommer att medföra att alltfler människor troligen säger upp 

prenumerationen och vänder sig till andra lokala nyhetsmedier. En viktig faktor är sannolikt 

att utbudet av gratistidningar kommer att öka i och med att gratistidningar läses av de flesta, 

uppskattas för att de är gratis och för dess lokala nyhetsinnehåll och anses ha ett lokalt värde 

som andra tidningar alltmer saknar.  

 
En lokaltidning som innehåller lokala nyheter utvecklar en närhet till sina läsare. Resultatet 

visar att det är denna närhet som har medfört att människor prioriterar tidningen inom den 
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lokala journalistiken och samtidigt är en lokaltidning beroende av sina läsare. Ökad rörlighet 

har också bidragit till att det lokala ökar i värde och uppskattas alltmer idag, speciellt i 

globaliseringstider då människor inte längre lever i stabila och överblickbara små samhällen. 

Lokala nyhetsmedier etablerar en annan form av gemenskap som existerar vid sidan om den 

globala gemenskapen. Respondenters konsumtion av lokala nyheter visar i den här studien att 

det finns tecken på människans behov av att känna en tillhörighet i ett lokalt samhälle som 

alltmer inger trygghet i osäkra och globala tider (Gripsrud 2011:42–43). Däremot tenderar 

valfriheten i det nya medielandskapet att stärka nya vanor och intressen. 

 

Större delen av respondenterna uttryckte en viss oro när det gäller bevakningen av lokala 

händelser i orten som visar att behovet av närorientering är stort. Det lokala nyhetsutbudet är 

väldigt begränsat som innebär att det globala nyhetsutbudet blivit mer intressant. Det visar att 

globala utbudets inflytanden smyger sig in i det lokala vardagslivet samt att den lokala miljön 

blir mer genomsyrad och formad av inflytanden långt bortifrån. Men trots att den lokala 

nyhetsbevakningen saknas i allt större utsträckning är intresset för lokala nyheter stort. Den 

stora globala världen har ännu inte konkurrerat ut det lilla samhället. Människor behöver 

dessutom ha en lokal stabilitet som inte går förlorad i det globala mediala bruset. Detta är 

inget generellt mönster utan gäller endast för urvalsgruppen, men det hade varit intressant att 

få veta vad en större studie gett för resultat. En möjlig spekulation är att en kvantitativ 

undersökning hade visat samma resultat. Men utan tvekan går det att konstatera att globala 

händelser påverkar individer lokalt. Människor lever idag i en enda värld, där lokala händelser 

korsas med de globala. Händelser som upplevs som avlägsna påverkar individerna 

rutinmässigt i deras vardagliga aktiviteter (Giddens 1999:38). Det finns en global spridning, 

men människans upplevelser är alltid lokala. Vad gäller gratistidningars betydelse kan det 

utan tvivel konstateras att de är betydelsefulla för publiken eftersom de används som 

sekundärkällor när det gäller den lokala nyhetsorienteringen. Det betyder också att de fyller 

en annan funktion i det lokala samhället, en funktion som är mer av lokal karaktär. Om 

gratistidningar inte hade lästs av majoriteten och inte heller uppskattats för innehållets 

nyhetsvärde hade de absolut slutat att existera.  

Men eftersom behovet av lokala nyheter är stort har framväxten av gratisdistribuerade 

tidningar blivit ett nytt fenomen som i huvudsak kompletterar primära nyhetskällor. 

Sammanfattningsvis kan fastställas att gratistidningar i Åstorp fungerar som komplement till 

andra lokala nyhetstidningar och fångar upp lokala händelser som andra nyhetstidningar 

saknar. Viktigt att poängtera är att gratistidningar inte fångar upp traditionella politiska 



56 
 

skeenden utan mer lokala nyhetsskeenden relaterade till fritidsintressen men resultatet 

initierar att det är just det som lokalinvånare efterfrågar. Härmed har gratistidningar blivit en 

naturlig del av vardagen hos den urvalsgrupp som undersökts. 

 
8.1 Förslag till vidare forskning 
I denna studie har nyhetsmediernas betydelse i lokalsamhället och hur denna har förändrats i 

takt med kommunikationsteknologins utveckling studerats. Något som dock är viktigt att 

poängtera är att jag endast har studerat lokaltidningar inom ett begränsat område som har fått 

representera den lokala nyhetsjournalistiken. Inför vidare forskning skulle jag vilja inkludera 

fler lokaltidningar och fler respondenter i studien för att uppnå en större variation i arbetet. I 

nuläget har endast ett fåtal respondenter medverkat i studien. Genom att inkludera fler 

studieobjekt i en undersökning går det lättare att urskilja vanor och mönster samt skillnader 

och olikheter mellan olika lokaltidningar och publikens attityder.  
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Bilaga 1. 
Intervjuguide  

Bakgrundsinformation 

Kön   

Ålder 

Utbildning 

Yrke 

Var uppvuxen 

Hur länge har du bott i Åstorp 

Politiskt intresse  

Intresse för samhällsfrågor 

Hur informerar du dig om vad som händer lokalt? 

Vilket innehåll är mest intressant, varför?  

Hur viktiga är lokala nyheter för dig i en värld när vi har så mycket andra nyheter att välja 

mellan? 

Har det stora medieutbudet idag påverkat dig när du tal del av nyheter lokalt? Hur 

Kan du känna gemenskap med något eller någon när du använder olika medier? Något som 

tilltalar dig och dina intressen? 

Tror du att medierna kan skapa gemenskaper? Kan du ge exempel? Har du egna erfarenheter 

av detta? 

Vad har du för uppfattning om NST/HD, deras innehåll, deras nyheter? 

Vad har du för uppfattning om den lokala gratis tidningen?  

Vad har du för uppfattning om andra lokala medier?   

Hur ser du på gratis tidningars innehåll? 

Vad uppmärksammar du i en gratis tidning? 

Vad är en nyhet för dig?   

Vad är lokalt för dig? Dess betydelse?   

Vilka nyheter är mest intressanta av lokala, nationella, utrikes? Varför?   

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 någon närhet till en själv, hemorten? 

Håller du dig med hjälp av nätet uppdaterad och informerad om vad som händer både lokalt 

och globalt?   
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Vad tycker du om hemsidan av gratistidningen för Nordvästraskåne? Vad är bra/dåligt? Vad 

ser intressant ut? 
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