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Sammanfattning 

Den här studien undersökte nyhetsvanor hos teknologistudenter i Stockholm. I dagens 
föränderliga nyhetsklimat tappar studier snabbt sin relevans, vilket ställer krav på kontinuerliga 
efterforskningar. 40 studenter svarade på en enkät och 16 av dessa deltog i intervjuer. 
Resultaten visar att “moderna” nyhetskanaler som webbsidor och sociala medier var klart mer 
populära än “traditionella kanaler” som dagstidningar och TV-nyheter. De “traditionella” 
kanalerna upplevdes dock som mest trovärdiga, och var mest populära vid stora 
nyhetshändelser. Deltagarna tyckte generellt sett att nyheter har en viktig plats i samhället, 
men att de inte själva följde nyheterna lika väl som de skulle vilja.  

 

 

 

 

 

News Consumption of Swedish Students 
of Technology 

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine news habits of students of technology in Stockholm, 
Sweden. In today’s ever-changing news climate, studies quickly lose their relevance. Therefore, 
continous research is necessary. 40 students responded to a survey and interviews were 
conducted with 16 of these. The results showed that “modern” news channels, such as 
websites and social media, were more popular than “traditional” news channels, such as 
newspapers and TV news. However, the “traditional” channels were perceived as the most 
credible, and they were the most popular channels for major news events. Generally, the 
partypants felt that news filled an important role in society, but they didn’t keep up with the 
news as well as they would have liked.  
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2 INLEDNING 
 

Under 1900-talet följde i stort sett all journalistik ett visst mönster. Nyheter publicerades av 
stora redaktioner i etablerade tidskrifter och i nationella TV-kanaler. För en vanlig privatperson 
var dessa kanaler det enda sättet att få reda på vad som försiggick i världen. Dåtidens 
medieteknik gjorde det omöjligt för oberoende journalister att nå ut till de stora massorna och 
konkurrera med nyhetsredaktionerna. De senaste 20 åren har detta förändrats tack vare en ny 
teknik som stört maktbalansen och gett även den enskilda individen möjlighet att göra sin röst 
hörd: Internet.  
 
I takt med att tillgång till Internet blivit mer eller mindre en självklarhet har traditionella 
nyhetskanaler fallit allt lägre i popularitet. Idag får många i stället sina nyheter från 
Internetbaserade nyhetsbyråer. Nyhetsspridning på sociala medier stiger också i popularitet, 
speciellt hos unga (Marchi, 2012). Men det är inte bara yngre generationer som påverkas; enligt 
en amerikansk undersökning tar 30 procent av personer i åldrarna 30-49 år del av nyheter via 
det sociala nätverket Facebook (Holcomb et al, 2013). I samma undersökning är motsvarande 
siffra 20 procent för åldrarna 50-64 år. Detta visar på att även de som vuxit upp utan sociala 
medier börjar använda sig av tekniken. 
 

Eftersom nyhetsspridning på sociala medier styrs av läsarna och inte redaktionerna finns det en 
oro bland journalister att seriösa nyheter inte kommer att kunna hävda sig mot gladare, mer 
lättsmält material. Det finns forskning som visar på att användarspridda nyhetsartiklar på 
Internet oftare behandlar ämnen som kropp & hälsa, finansiell rådgivning och må bra-
berättelser. Andelen sådana artiklar var mycket högre än på nyhetssidan i stort (Thorson, 2008). 
Det överflöd av information Internet erbjuder, tillsammans med tillkomsten av fler 
nyhetskanaler och sociala verktyg, innebär att nyhetsbyråer måste slåss om läsarnas 
uppmärksamhet. Denna kommersiella drivkraft hotar den journalistiska integriteten om 
nyheter väljs ut baserat på deras försäljningspotential istället för dess kvalitet. Begreppet 
“clickbait” (klickfiske) används för att beskriva artiklar som likt löpsedlar använder sig av 
sensationalistiska rubriker för att generera så många klick som möjligt (Visentin, 2014).  
 

Nyhetsrapportering på Internet har utvecklats i snabb takt det senaste decenniet, och fortsätter 
att kasta svallvågor över hela branschen. Det har även ändrat hur nyheter konsumeras och 
sprids. Eftersom området har genomgått kraftiga förändringar är det viktigt att undersöka hur 
människor numera konsumerar nyheter, och de som påverkats mest av dessa förändringar är 
unga människor som växt upp med Internet. Denna studie syftar därför till att ta reda på vilka 
nyhetskanaler som är mest populära, vilka typer av nyheter som eftertraktas och vilken plats 
nyheter har i unga människors liv.  



3 BAKGRUND 
I det här avsnittet presenteras en mer detaljerad bild av undersökningsområdet. Det redogörs 
också för de ämnen och begrepp som är relevanta för undersökningen. 

3.1 BEGREPPSDEFINITIONER 
 

3.1.1 Nyhetskanal  
 

Ett medium som rapporterar, diskuterar och/eller sprider nyheter. Exempel på traditionella 
nyhetskanaler är dagstidningar (exempelvis Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD)), 
nyhetssändningar på TV (Rapport, Aktuellt) och radiosändningar (Ekot). Moderna nyhetskanaler 
inkluderar nyhetssidor (DN.se, CNN.com, BBC.com), aggregatorer (Yahoo! News, Reddit) och 
sociala medier (Facebook, Twitter).  
 

3.1.2 Aggregator  
 

Med aggregator avses en nyhetssida som inte producerar egna artiklar utan istället samlar och 
sorterar artiklar från en mängd andra sidor. En aggregator skiljer sig från ett socialt nätverk i att 
artiklar väljs ut av en central “redaktion” eller av användare utan social koppling till varandra. 
Exempel på aggregatorer är Reddit, som samlar och filtrerar länkar baserat på ett 
röstningssystem, och Google News, som filtrerar nyhetsartiklar med hjälp av 
sorteringsalgoritmer (Reddit, 2015; Google, 2015).  
 

3.1.3 Traditionellt och seriöst kontra viralt och banalt 
 

Traditionell nyhetsrapportering, och varianter av uttrycket, avser nyhetsartiklar som 
producerats med hjälp av traditionell journalistik. Detta innebär oftast, men inte alltid, en 
redaktion av utbildade journalister som använder sig av ett flertal källor och korsreferenser. 
Syftet är att förmedla trovärdig information och bidra till samhällsdebatten.  
 
Viral nyhetsrapportering avser nyhetsartiklar som är ämnade att snabbt nå stor spridning.  
De är anpassade för att kunna bemöta konkurrensen i det kommersiella digitala 
medielandskapet. Läsbarhet prioriteras ofta framför kvalitet, vilket kan leda till sensationalism 
och vinklade sanningar. Det produceras också ofta en stor mängd material på kort tid, vilket 
ökar risken för felaktig information och förenklade beskrivningar.  
 



Dessa nyhetstyper är oberoende av nyhetskanal. Traditionella artiklar kan delas på sociala 
medier, och virala artiklar kan publiceras i tryck. Typerna skiljer sig endast i sina syften och 
tillvägagångssätt.  
 
 

3.2 TROVÄRDIGHET 
 

Ett av problemen med ”clickbait”-journalistik är den ökande mängden falska nyheter. Tack vare 
Internet och sociala medier kan en nyhet sprida sig oerhört snabbt innan den har verifierats. 
Det finns många exempel på populära nyhetsartiklar på sociala medier som visat sig vara falska 
(Dempsey, 2014; Fitzgerald, 2014; Alang, 2013). Det är troligt att denna minskande trovärdighet 
är kopplad till användardriven nyhetsspridning. Något som styrker detta är att journalister i 
undersökningar har bedömt nyheter på sociala medier som mindre trovärdiga än nyheter från 
professionella källor (Cassidy, 2007). Även konsumenter ifrågasätter ofta trovärdigheten på 
nyheter från sådana källor (Morris et al., 2012). Varför de ändå väljer att sprida nyheter från 
sådana källor är oklart, men det har spekulerats i att “delningsstrukturen” på sociala nätverk 
spelar in - att vi lättare accepterar påståenden från vänner. Vissa hävdar även att vi föredrar 
artiklar som passar in i vår världsbild och vår politiska åskådning (Gathman, 2014).  
 

Intressant är att sociala medier och hörsägnen (begreppet “word of mouth” används i tidigare 
studier) har bedömts som de minst trovärdiga nyhetskanalerna av människor i alla 
åldersgrupper (Rosenstiel, 2014). Möjligheten finns att man i många fall inte bryr sig om 
trovärdigheten hos vare sig källan eller själva artikeln (Allnutt, 2012). Det bör dock tilläggas att 
denna minskning i uppfattad trovärdighet sammanfaller med en liknande trend hos 
traditionella nyhetskanaler (Keeter et al., 2012). 
 

3.3 MOTIVATION I NYHETSKONSUMTION 
 

Tidigare studier har tittat på varför vi följer nyheter och funnit att äldre människor oftare 
motiveras av informationssökande och debatt. Unga vuxna tenderar däremot att oftare 
motiveras av underhållning och sociala faktorer (Lee, 2013). Människor som motiveras av 
underhållning och social/debatt använder sig också av moderna nyhetskanaler som Twitter och 
Facebook i större utsträckning än de som motiveras av informationssökande.  
 

Det finns en uppfattning hos både akademiker och gemene man att ett fritt flöde av nyheter 
och information är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Att följa de senaste 
nyheterna borde därför vara viktigt för en medborgare i ett sådant samhälle. Vissa 



undersökningar visar dock på motsatsen: att en begränsad konsumtion av nyheter medför ett 
ökat medborgerligt engagemang. (Woodstock, 2013).  
 

Det står dock klart att 2000-talets nyhetsklimat inte bara har förändrat hur journalistik bedrivs, 
utan även hur nyheter konsumeras. Till exempel föredrar amerikanska tonåringar ofta subjektiv 
nyhetsrapportering som bloggar och krönikor framför officiella TV-sändningar och redaktionella 
reportage (Marchi, 2012). De får även stora delar av sina nyheter från sociala medier (Holcomb 
et al, 2013). Detta innebär dock inte att de är godtrogna eller ointresserade av nyheter, utan 
snarare att de värderar diskussion och åsikt över traditionell objektiv nyhetsrapportering 
(Marchi, 2012).  
 

3.4 NYHETSKLIMAT OCH PUBLIC SERVICE 
 

Något som måste tas i beaktning i en undersökning som behandlar nyheter är det lokala 
journalistiska klimatet. Trovärdighet, intresse och debatt kring aktuella händelser påverkas alla 
av vilka typer av nyhetsrapportering som bedrivs och är framträdande i samhället. Detta är 
även viktigt att vara medveten om i förhållande till tidigare forskning på området.  
 

I Sverige finns det en lång tradition av Public Service. SVT, SR och UR är alla exempel på detta. 
De finns till för att erbjuda program och nyheter som är oberoende av politiska eller 
kommersiella intressen. I många länder existerar inte detta och befolkningen får då acceptera 
den nyhetsrapportering som erbjuds, även om den är kraftigt vinklad eller censurerad efter 
statens intressen. Public Service ses därför som en viktig del av det demokratiska samhället.  
Bolagen får sitt sändningstillstånd från regeringen och i den finns riktlinjer för hur 
verksamheten ska bedrivas, bland annat krav på just oberoende och objektivitet (Radiotjänst, 
2015).  
 

Finansieringen av Public Service i Sverige sker genom radio- och TV-avgiften och det fungerar på 
liknande sätt i många andra länder. Public Service existerar även i USA, men det är en stor 
skillnad i hur mycket pengar som läggs på det. I en jämförelse framgår det att kostnaden i USA 
är 3.75 dollar per capita. Motsvarande siffra i Sverige är 57.87 dollar (Benson et al., 2011). 
Därför kan det vara svårare för amerikansk Public Service att konkurrera med stora 
kommersiella medieföretag och marknadsandelen blir därför mindre. Detta är något att ta 
hänsyn till vid jämförelser mellan amerikanska och svenska undersökningar. 
 

 



4 SYFTE 
Här presenteras och motiveras undersökningens syfte, problemformulering och arbetsfrågor.  

 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på unga studenters nyhetsvanor och vilka 
typer av nyheter de konsumerar. Den syftar även till att undersöka hur viktigt studenterna 
anser det vara att följa nyheterna (och i så fall av vilka anledningar), samt hur medvetna de 
anser sig själva vara. Resultaten kommer att analyseras och kopplingen mellan nyhetskanal, 
innehåll och motivation kommer att undersökas.  

4.1 RELEVANS 
 

Medieteknik är ett område som är i konstant förändring. Flera av dagens stora sociala medier 
och nyhetskanaler hade betydligt mindre inflytande för bara några år sedan. En del av dem 
existerade inte ens. Forskning inom detta område tappar därför snabbt sin relevans och det 
finns ett behov av att utföra nya undersökningar med metoder som är mer aktuella.  
 

4.2 PROBLEMFORMULERING 
 

Hur får unga KTH-studenter sina nyheter, och vilken typ av innehåll är de ute efter? 
 

4.2.1 Frågor eller hypoteser 
 

x Hur får studenterna sina nyheter? 
x Varför har de valt att konsumera nyheter på det här sättet? 
x Hur trovärdiga anser de olika nyhetskanaler vara, och varför? 
x Vilken roll tycker de att nyheter har i samhället? 

 
 
 
 
 
 

 



5 METOD 
I det här avsnittet redogörs för undersökningens delar och dess utförande. De olika delarna motiveras 
och beskrivs i detalj.  

  

Undersökningen utfördes i två steg: en enkät och en serie intervjuer.  
 

5.1 ENKÄT 
 

Enkäten behandlade nyhetsvanor och inställning till nyheter - hur viktigt man ansåg det vara att 
följa nyheterna, samt hur medveten man själv ansåg sig vara om de senaste nyhetshändelserna. 
Formuläret återfinns i sin helhet i bilaga 9.1.  

Enkätfrågorna riktades mot tre aspekter av nyhetskonsumtion: vanor, ämnen och inställning. 
Den första delen behandlade deltagarens konsumtionsmönster. Vilka nyhetskanaler använde 
deltagaren för att konsumera nyheter? Hur ofta? I vilka situationer? Dessa frågor syftade till att 
ge en grov bild av deltagarens konsumtion av och inställning till nyheter. Figur 1 nedan visar ett 
exempel på en sådan fråga.  

 

Figur 1.  Huvudfrågan i den här delen var en matris där deltagaren fick kryssa i hur ofta den konsumerade nyheter 
via diverse kanaler, t.ex. “morgontidning”, “sociala medier” och “TV-nyheter”. Alternativen för användning var: 



“varje dag”, “någon gång i veckan”, ”någon gång i månaden” och ”aldrig”. Det fanns även ett ”övrigt”-alternativ 
där deltagaren kunde expandera eller förklara sina svar. 

Den andra delen av enkäten fokuserade på vilka typer av nyheter deltagaren främst sökte, och 
från vilken nyhetskanal. Denna del syftade främst till att underlätta urvalsprocessen till 
intervjumomentet. Frågorna var utformade på ett sådant sätt att svaren var svåra att analysera 
kvantitativt, men vid individuell analys gav de en tydligare bild av varje enskild deltagares 
nyhetskonsumtion. Detta hjälpte oss författare att välja ut personer med varierade 
nyhetsvanor. Figur 2 nedan visar ett exempel på en fråga ur denna del.  

 

Figur 2. Exempelfråga från del två av enkäten. En matris där deltagaren fick välja vilka typer av nyheter den främst 
var intresserad av från diverse nyhetskanaler. Kanalerna var de samma som i enkätens första del. De möjliga 
nyhetstyperna var: “nöje”, “kultur”, ”sport”, ”inrikes”, ”utrikes”, ”ekonomi” och ”teknik/vetenskap”. Det fanns även 
ett ”övrigt”-alternativ där deltagaren kunde expandera eller förklara sina svar.  

Den tredje och sista delen behandlade deltagarens inställning till nyheter. Hur viktigt var det att 
följa nyheterna? Varför? Varför inte? Deltagaren fick även uppskatta hur medveten den 
upplevde sig själv. Figur 3 nedan visar ett urval ur denna del.  



 

Figur 3. Skalfråga samt flervalsfrågor om deltagarens motivation bakom sin nyhetskonsumtion. Här fick deltagarna 
uppskatta samt motivera hur viktigt eller oviktigt nyheter var för dem. I en senare fråga fick de även uppskatta hur 
medvetna de ansåg sig vara om den senaste tidens stora händelser (se bilaga 9.1 “Enkät” för formuläret i sin 
helhet).  

 

5.2 ANALYS AV ENKÄTSVAR 
 

Enkätsvaren samlades in och analyserades i syfte att identifiera olika typer av nyhetsvanor 
utifrån tre faktorer: antal regelbundet följda nyhetskanaler, föredragen nyhetstyp samt 
inställning till nyhetsrapportering. Deltagarna delades in i grupper efter dessa kriterier. En 
deltagare kategoriserades till exempel som en mycket engagerad nyhetskonsument och en 
person som lade stort värde i den sociala betydelsen av nyheter. En annan deltagare 
kategoriserades som en intresserad men oengagerad nyhetskonsument. Deltagare kunde delas 
in i flera grupper. Två personer, en man och en kvinna, valdes ut från varje grupp som 
representanter för den sortens nyhetskonsumtion. Totalt valdes 16 personer av 40 svaranden 
ut för intervjuer.  
 

5.3 INTERVJUER 
 

Intervjuerna var semistrukturerade och varade ungefär 15 minuter. Frågorna från enkäten 
styrde intervjuernas riktning, eftersom detta moment i huvudsak syftade till att komplettera 
och expandera enkätsvaren. De intervjuade tilläts dock att diktera samtalets gång (inom rimliga 
gränser). De förberedda frågorna var inte i huvudsak till för att söka ut specifika svar, utan 



snarare för att uppmuntra intervjupersonerna till att berätta fritt om sina upplevelser runt 
nyhetskonsumtion.  
 
Huvudmålet med intervjuerna var att komplettera och utöka deltagarens enkätsvar och 
därefter kunna generalisera dessa utökningar till övriga deltagare som gav liknande svar på 
enkätfrågorna. Enkätens första fråga (se figur 1) kunde exempelvis visa hur ofta deltagaren 
använde olika nyhetskanaler, men den kunde inte avslöja i vilka situationer eller i vilka syften en 
viss kanal användes. På samma sätt kunde enkätens tredje och sista del (se figur 3) 
demonstrera hur deltagaren ställde sig till nyheter i allmänhet, men den visade inte om 
deltagarens inställning skilde sig mellan olika situationer eller olika nyhetshändelser. Sådana 
frågor var dock inte praktiska att ställa i en enkät och skulle förmodligen inte resulterat i lika 
utförliga svar som i en personlig intervju. 
 

5.4 MOTIVERING AV METOD 
 

Syftet med enkäten var att samla kvantitativ och grundläggande data om deltagarnas 
nyhetsvanor och inställning till nyheter. Frågorna i enkäten utformades dels för att vara enkla 
att sammanställa och analysera, men även för att underlätta jämförelser till tidigare forskning 
inom området. De syftade till att påvisa generella trender bland deltagarna.  
Syftet med intervjuerna var att sammanställa mer utförlig data gällande motivation och 
vanebildning i nyhetsvanor. En intervju kunde dessutom avslöja skillnader exklusiva för vår 
målgrupp som inte framgick av enkätsvaren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 RESULTAT 
I det här avsnittet återges de resultat som framkommit ur utförandet av undersökningen. Resultaten är 
uppdelade efter undersökningens två moment dvs. enkät och intervjuer.  

6.1 ENKÄTRESULTAT 
 

Totalt svarade 40 personer på enkäten. 26 av deltagarna var män (65%) och 14 var kvinnor 
(35%). Medelåldern var 22,7 år, med ett åldersspann på 19-30 år. Samtliga deltagare var 
studenter på programmet Medieteknik på KTH i Stockholm.  
 

6.1.1 Nyhetsvanor 
 

I den första delen av enkäten fick deltagarna uppskatta hur ofta de använde sig av ett antal 
nyhetskanaler. Figur 4 och 5 nedan visar resultaten för två moderna kanaler (sociala medier och 
nyhetssidor) och två traditionella kanaler (morgontidning och TV-sändningar).  
 
 
 

 
Figur 4. Användning av olika moderna nyhetskanaler. Y-axeln anger antal deltagare. 
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Figur 5. Användning av olika traditionella nyhetskanaler.  

Majoriteten av deltagarna tog del av nyheter via sociala medier dagligen. Ytterligare en 
tredjedel använde kanalen åtminstone en gång i veckan, och endast omkring 10% mer sällan än 
så. På nyhetssidor var spridningen större mellan svarsalternativen, och nästan en tredjedel av 
deltagarna uppgav att de aldrig tog del av nyheter på nyhetssidor som Huffington Post och DN:s 
webbutgåva. När det gällde de “äldre” nyhetskanalerna var användningen mer utspridd. 
Mycket få personer uppgav att de använde sig av morgontidning eller TV-sändningar dagligen, 
och på båda kanaler svarade drygt en tredjedel att de aldrig tog del av nyheter via dessa.  
 

6.1.2 Nyhetsvärde och intresse/kunskap 
 

Den avslutande delen av enkäten behandlade deltagarnas inställning till nyheter. Figur 6 nedan 
visar hur stor betydelse deltagarna tyckte att nyheter har, samt hur medvetna de själva 
upplevde att de var om den senaste tidens nyhetshändelser.  
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Figur 6. Fördelning av enkätsvar på frågor enligt respektive diagramrubrik.  

 

På frågan “hur viktigt tycker du att det är att hålla dig uppdaterad om vad som händer i 
världen?” svarade deltagarna i snitt 5,23 av 7 (standardavvikelse 1,39). Motsvarande snitt på 
frågan “hur medveten anser du dig själv vara om lokala och globala händelser?” var 4,40 av 7 
(standardavvikelse 1,17). Som dessa medelvärden antyder gav de flesta deltagare (67,5 %) ett 
högre värde på nyheters betydelse än på sin egen medvetenhet.  
 
För att undersöka om resultatet var statistiskt signifikant utfördes ett ensidigt t-test (Welch) 
med signifikansnivå 5 %. Detta eftersom variansen skilde sig mellan dataserierna. Som 
nollhypotes sattes att medelvärdet av den första serien var lika med eller lägre än medelvärdet 
av den andra serien, med en alternativ hypotes att den första seriens medelvärde är högre. 
Testet resulterade i ett p-värde på 0,00263, vilket är lägre än signifikansnivån och nollhypotesen 
kan därmed förkastas. Resultatet kan anses vara tillförlitligt: medelvärdet för upplevd betydelse 
av nyheter är högre än medelvärdet för upplevd medvetenhet.  
 
Deltagarna gavs även möjligheten att motivera varför de tyckte att nyheter var viktigt eller 
oviktigt. De fick välja en eller flera förvalda alternativ samt ett öppet ”övrigt”-alternativ. 
Svarsfördelning redovisas nedan i figur 7.  
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Majoriteten av deltagarna svarade att nyheter var viktigt och gav flera anledningar. De 
vanligaste av dessa var det sociala och det samhälleliga värdet. I kategorin ”övrigt” svarade de 
flesta att de hade ett personligt intresse för ämnet. De som svarade att nyheter inte var viktigt 
gav oftast motiveringen att de fann dem ointressanta eller irrelevanta.  
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Figur 7. Motivation för nyhetskonsumtion. 



6.2 INTERVJURESULTAT 
 

16 personer kallades in för intervjuer baserat på vilka svar de gett i enkäten (se avsnitt 5.2) 
Medelåldern för dessa var 22,2 år, med en standardavvikelse på 1,94. Intervjuer om cirka 10-15 
minuter utfördes med 12 av dessa (de resterande 4 utvalda deltagarna svarade inte på 
förfrågan). Medelåldern för dessa 12 var 21,9 år, med en standardavvikelse på 1,44. Som 
beskrivet i avsnitt 4.2.1 fick deltagarna möjlighet att expandera kring sina svar i den tidigare 
utförda enkätundersökningen. Samtalet var strukturerat efter enkätens utformning, eftersom 
intervjumomentet syftade till att ge författarna en tydligare bild av deltagarnas 
nyhetskonsumtion.  
 

6.2.1 Nyhetsvanor 
 

Något som var tydligt redan i enkätsvaren, och som styrktes ytterligare i intervjuerna, var att de 
traditionella nyhetskanalerna var klart mindre populära än de moderna. Morgontidning och TV-
nyheter levde endast vidare hos deltagare som bodde hemma och tog del av sina föräldrars 
prenumerationer. Samtliga av dessa svarade i sina intervjuer att de förmodligen inte skulle 
skaffa en egen prenumeration när de flyttar hemifrån. Istället var det Internetbaserad 
nyhetsrapportering som dominerade nyhetskonsumtionen för deltagarna. Många tog del av 
nyheter via sociala medier eller nyhetssidor dagligen. Konsumtionen på dessa kanaler var oftast 
passiv; på sociala medier skedde den genom länkar i det generella flödet, och på nyhetssidor 
ofta med en snabb genomläsning av framsidans rubriker. Denna typ av konsumtion bidrog till 
att många deltagare endast hade en ytlig kunskap om nyhetshändelser. De kände till de stora 
dragen i vad som hade hänt, men saknade detaljkunskap. En deltagare berättade att den inte 
hade något vidare intresse för nyheter, men uppfattade ändå sig själv som ganska medveten 
om senaste nytt tack vare att denne sett rubriker och notiser på sociala medier och på olika 
hemsidor. 

 

“Man blir ganska, vare sig man vill eller inte, exponerad för nyheter 
[...]   man ser tidningar som ligger med rubriker.” – Deltagare #16 

 
Denna typ av konsumtion var något som återfanns även bland de som ofta besökte nyhetssidor. 
Denna kanal var en av de populäraste bland deltagarna. En del hade byggt en rutin kring att gå 
in på en eller flera specifika sidor. För många räckte det att skanna av rubrikerna medan ett 
mindre antal gick in och djupläste artiklar. Syftet med att besöka sidan var oftast att fördriva 
tiden eller att söka underhållning. Flera intervjupersoner berättade att de ofta besökte 
nyhetssidor eller aggregatorer när de var uttråkade.  
 



“Det är lätt att man klickar in på typ Aftonbladet. De har massa 
headlines som man undrar: ‘hmm vad är det här?’” – Deltagare #30 

 

Det fanns dock en situation där traditionella nyhetskanaler fortfarande stod i framkant, och det 
var vid större händelser. Public Service-kanaler och anrika dagstidningar som DN och SvD 
upplevdes nästan enhälligt som de mest trovärdiga nyhetskällorna i svensk media. Det var till 
dessa källor många sökte sig när de var extra intresserade av en specifik händelse. I en sådan 
situation ändrades också deras nyhetskonsumtion från passiv till aktiv; istället för att passivt ta 
del av den information som presenterades gav de sig aktivt ut på jakt efter information om det 
de var intresserade av.  
 
Radio var den nyhetskanal som användes minst, men för de som använde kanalen var det ofta 
en av deras främsta nyhetskällor. Den var också starkt bunden till en viss plats eller situation: en 
deltagare lyssnade bara på radio i köket, en annan bara i bilen och en tredje endast på jobbet. 
Majoriteten av de radiolyssnande deltagarna lyssnade mest på Sveriges Radio och lät samma 
kanal stå på så länge de lyssnade.  
 
Aggregatorer var bland de mest populära nyhetskanalerna i enkäten, men i intervjuerna 
framgick det att deltagarna använde dem på mycket olika sätt och i olika syften. Det var därför 
svårt att veta hur kanalens popularitet översattes till faktisk konsumtion av nyheter. En 
deltagare använde till exempel aggregatorn Reddit.com, men använde den inte främst för 
nyheter. Nyhetsartiklar presenterades därför jämte annat innehåll (som de görs på sociala 
medier). En annan deltagare använde aggregatorn Google News, som är en renodlad 
nyhetsaggregator och därmed endast visar nyhetsartiklar. Ytterligare en deltagare använde 
nyhetsaggregatorn Omni, som sammanfattar artiklar från diverse redaktioner och 
publikationer.  
 

6.2.1.1 Barndomens nyheter 
 
Resultaten i denna undersökning var inte entydiga nog för att kunna generalisera beteende 
över deltagare, men en faktor som till stor del tycktes bestämma en persons nyhetsvanor var 
ens uppväxt. I många fall var föräldrarnas inställning till nyheter en stark indikator för vilken 
uppfattning deras barn senare skulle komma att ha i frågan. En deltagare berättade till exempel 
om att föräldrarna insisterade på att denne skulle läsa morgontidningen varje dag. Familjen 
diskuterade även artiklar regelbundet. Vid intervjutillfället var deltagaren 21 år gammal och 
hade då utvecklat ett stort intresse för nyhetsrapportering. Deltagaren såg det som en plikt för 
alla att följa med i senaste nytt.  
 



“Min pappa brukade ge mig tidningen när jag var liten och så fick jag 
läsa några artiklar som vi sen kunde diskutera vid middagsbordet.” – 
Deltagare #23 

 

En annan deltagare, som i enkäten placerat sig längst ned på skalan över nyhetsintresse och -
medvetenhet, berättade att den aldrig haft morgontidning hemma under uppväxten. 
Deltagaren hade sällan diskuterat nyhetshändelser i familjen. I vuxen ålder upplevde den sig ha 
mycket liten medvetenhet om de senaste nyhetshändelserna, till den punkt att denne skämdes 
över sin brist på kunskap.  
 

“Jag har aldrig gjort det [läst morgontidning], mamma och pappa har 
aldrig prenumererat på någon morgontidning” – Deltagare #19 

 
Flera intervjupersoner stämde in på detta mönster. Notera att den observerade korrelationen 
gäller uppfostran och föräldrars inställning till nyheter, inte tillgängligheten. En deltagare hade 
t.ex. morgontidning hemma men ett svagt intresse för nyheter. Nyheter var aldrig en stor fråga 
i dennes familj.   
 

6.2.2 Nyhetsvärde och intresse/kunskap 
 

Generellt sett tyckte deltagarna att nyheter var en viktig del av samhället; i enkäten svarade 
respondenterna i snitt 5,21 av 7 på frågan om hur viktiga nyheter var för dem. Detta 
reflekterades i intervjupersonernas svar. Den vanligaste anledningen till att följa nyheter var 
det sociala värdet. I stort sett samtliga intervjupersoner såg det som viktigt att kunna delta i 
diskussioner om aktuella händelser, både i arbetet och på fritiden. Många tyckte även att man 
som medborgare i ett demokratiskt samhälle har ett ansvar att hålla sig uppdaterad om det 
politiska läget i landet. Vissa läste på extra inför nationella val eller andra politiska händelser. 
Slutligen fanns det en del personer som följde nyheter av eget intresse och inte lade något 
ytterligare värde i dem. Det fanns dock en del deltagare som inte upplevde nyheter som något 
viktigt. Vissa såg nyheter som viktigt för samhället, men tyckte att det var ointressant eller 
oviktigt för de själva. Andra hade inget intresse för nyheter på varken ett personligt eller 
samhälleligt plan.  
 

Värt att nämna är att de flesta rapporterade en lägre medvetenhet om nyheter än de skulle 
vilja ha. Många kände att de inte hade tid eller ork nog att leta upp mer information om 
aktuella händelser. Flera deltagare nämnde också att de inte ville betala för nyheter. De sökte 
hellre upp gratis innehåll – även om det innebar lägre kvalitet på artiklarna.  
 



“Man måste bläddra igenom så många sidor för att hitta något som 
är intressant. Samma sak med tv-nyheter; det är oftast en nyhet per 
sändning som är intressant för mig eller som jag känner är relevant.” 
– Deltagare #11 

 

Nästan samtliga intervjupersoner, oavsett var de placerat sig i intresse och medvetenhet, tyckte 
att utrikesnyheter var mer intressant än inrikesnyheter. De upplevde att globala händelser hade 
större påverkan på både de själva och resten av världen, och lade därför större vikt på att följa 
sådana händelser. Lokala händelser upp till nationell nivå ansågs vara mindre viktiga i ett större 
sammanhang. Ett fåtal deltagare var mer intresserade av inrikesnyheter. En av anledningarna 
dessa personer gav var att händelser som inträffat nära en själv var av större betydelse än 
något som inträffat hundratals mil bort.  
 

“Det är väl mer naturligt att man blir intresserad av det som är nära, 
som inrikes.” – Deltagare #16 

 

6.2.3 Trovärdighet 
 

Många av personerna i studien följde vissa nyhetskällor trots att de inte ansåg att de var särskilt 
trovärdiga. En stor del av dessa personer valde dock att kontrollera nyheternas uppgifter mot 
andra källor om nyheten var av intresse. Från intervjuerna framkom även att digitala 
nyhetskällor inte ansågs lika trovärdiga som äldre nyhetskällor, exempelvis papperstidning och 
även TV-nyheter.  
 

Det faktum att spridningen av digitala nyheter går så pass snabbt bidrog enligt många till en 
minskad trovärdighet. Det som har stärkt det digitala nyhetslandskapets position gav alltså 
också upphov till en oro över huruvida information har blivit kontrollerad tillräckligt innan den 
sprids. Även om det är samma nyhetsbyrå som står bakom nyheter på Internet och i tryckt 
format ansågs den tryckta versionen vara mer trovärdig, med motivering att den har hunnit 
genomgå noggrannare granskning och urval. I de intervjuer där Public Service diskuterades 
upplevde deltagarna dessa källor som mest trovärdiga. Kommersiella kanaler, undantaget 
dagstidningar som DN och SvD, upplevdes som mindre trovärdiga av samtliga intervjupersoner.  
 



7 DISKUSSION 
I det här avsnittet används resultat och slutsatser dragna från dessa för att diskutera vidare kring 
orsaker för och anledningar till deltagarnas nyhetsvanor. 
 

7.1 TRENDER 
 

I undersökningen var de moderna kanalerna mest populära och vi ser att traditionella kanaler 
inte användes särskilt ofta av deltagarna i studien. Detta understryker den trend som tidigare 
forskning visar på: en avtagande användning av dessa traditionella kanaler. I många fall tycks 
denna trend gälla inte bara själva mediet utan även journalistiken bakom; många traditionella 
kanaler har idag en närvaro på Internet, men få av dem har lyckats återta den dominanta 
position de hade under större delen av 1900-talet. Inget i denna undersökning tyder på att 
detta är på väg att ändras.  

De traditionella kanalerna, framför allt Public Service-kanaler, steg dock kraftigt i popularitet vid 
stora händelser, vilket tyder på att det fortfarande fanns ett intresse för sådan journalistik. När 
deltagarna var ute efter trovärdig och objektiv information sökte de sig till de traditionella 
kanalerna. Detta sammanfaller med journalisten Luke Allnutts artikel om trovärdigheten i 
nyheter online, där han argumenterar för att människor ofta värderar en artikels läsbarhet och 
sociala värde högre än dess trovärdighet. Allnutt och hans anhängare menar att folk ofta inte 
bryr sig om artikeln de läser är sann eller inte. Det här är en annan observerad trend bland 
kritiker, nämligen att nyheter börjat ses som underhållning.  

7.2 NYHETER SOM NÖJE 
 
I resultaten nämndes att de flesta intervjupersonerna endast hade ytliga kunskaper om stora 
nyhetshändelser och att de sällan aktivt sökte efter artiklar kring ett visst område eller en viss 
händelse. De ögnade snarare igenom startsidan på en nyhetssida eller på sociala medier. Denna 
inställning till nyheter tyder på att man behandlar ämnet som ett nöje och ett tidsfördriv. Flera 
intervjupersoner berättade att de ofta besökte nyhetssidor eller aggregatorer när de var 
uttråkade, och att en nyhetsartikels nöjesvärde ofta vägde tyngre än dess trovärdighet eller 
relevans. Denna trend observerades redan 1985 av Neil Postman i boken “Amusing Ourselves 
to Death: Public Discourse in the Age of Show Business”. Postman behandlar där främst TV-
nyheter i 80-talets USA, vilka han upplevde som starkt kommersialiserade och nöjesfixerade 
med sina skämtande nyhetsuppläsare, medryckande jinglar och långa reklampauser.  
 

På Internet, framför allt på sociala medier, presenteras ofta nyheter på ett liknande sätt. De är 
en del av flödet, jämte komiska videoklipp och kändisskvaller. Den här presentationen skulle 



kunna bidra till att många ser nyheter som en form av underhållning - och därför inte har något 
intresse för nyheter som inte är underhållande. Överflödet av innehåll som Internet erbjuder 
gör dessutom att konkurrensen för användarnas uppmärksamhet är stenhård. Allt detta 
resulterar i ett nyhetsklimat som främjar nöjesinriktat material. Uppseendeväckande 
rubriksättning (s.k. “clickbait”) har, som diskuterades i avsnitt 1, visat sig vara ett effektivt sätt 
att fånga läsarens uppmärksamhet. Förekomsten av denna sorts artiklar hjälper även till att 
ändra förväntningarna på vad en nyhet ska vara.  
 

Den ökade konkurrensen inom nyhetsindustrin leder till ett ökat fokus och prioritet på 
lönsamhet. I takt med att konsumentens förväntningar på nyheter förändras så har 
nyhetsproducenterna ett behov av att anpassa sig efter dessa. Sensationalistiska rubriker 
hjälper säkerligen för att fånga nyfikenheten hos många nyhetskonsumenter men det finns en 
baksida med alltför banala rubriker och nöjesaktiga nyheter. Det suddar ut gränsen till 
skvallertidningar och andra nöjesinriktade kanaler där trovärdigheten ofta är ifrågasatt. 
Nyheternas trovärdighet beror dessutom mycket på i vilken kontext de presenteras. Deltagarna 
i vår undersökning var mer skeptiska mot information som presenterades på sociala medier och 
på internet överlag.  
 

7.3 EN OVILJA TILL ATT BETALA 
 

I vår undersökning var det endast några enstaka personer som då och då betalade för nyheter 
men det var ingen som hade det som regelbunden vana. De flesta tog del av nyheter online 
men det var ingen som prenumererade på nyheter via någon betaltjänst. Det är en helt annan 
konkurrenssituation för nyheter på internet jämfört med tidigare och de äldre nyhetsbolagen 
har inte bara ett ökat antal nya aktörer att konkurrera med utan även en stor mängd 
gratismaterial. Det stora utbudet av gratis information som erbjuds via nätet har säkerligen 
bidragit till att urholka nyheternas penningvärde. För vår unga målgrupp som har vuxit upp med 
internet är det svårt att förändra deras förväntningar på att material ska vara tillgängligt gratis. 
Det faktum att deltagarna i undersökningen var studenter, en grupp som generellt sett har en 
begränsad ekonomi, kan betyda att en nyhetsprenumeration inte är deras första prioritet - 
speciellt inte när det finns gott om gratis nyhetskanaler. 
 

7.4 METODKRITIK 
 

En stor del av osäkerheterna kring resultat och slutsatser från den här studien har sitt ursprung 
i utformningen av enkäten och strukturen på intervjuerna. Frågor som bad deltagarna 
utvärdera sig själva efter fastställda skalor - eller utan något ramverk över huvud taget - för 
med sig diverse nackdelar och svagheter som kan vara svåra både att upptäcka och ta hänsyn 
till. Dessa svagheter är kanske mest uppenbara i den sista delen av enkäten, där deltagarna fick 



placera sig själva på en sjugradig skala gällande inställning till nyheter. Skalan skulle kunna 
tolkas mycket annorlunda av varje person, och deltagarnas svar skulle alltså inte kunna 
jämföras med varandra utan att vissa svar skulle representeras för lågt, och andra för högt. Vi 
författare hade dessutom egna uppfattningar om vad skalans steg betydde när vi analyserade 
resultaten.  
 
Förutom skalorna innehöll enkäten och intervjuerna också ett antal begrepp som inte 
definierades av författarna och kunde tolkats på olika sätt. Exempel på detta är nyhetstyper 
(t.ex. ”nöje”, ”sport”, ”inrikes”) och nyhetskanaler (t.ex. ”kvällstidning”, ”TV-nyheter”). Enkäten 
inkluderade exempel för varje nyhetstyp och nyhetskanal, men deltagare skulle ändå kunnat ha 
skilda uppfattningar om vad dessa begrepp innebar. Detta skulle i sin tur kunnat påverka 
resultaten i studien.  
 
Själva ämnet som behandlades i undersökningen för även det med sig ett antal felkällor. 
Nyheter är för många ett prestigefyllt område. Detta syntes främst i intervjusvaren kring 
inställning till nyheter: ett flertal deltagare uttryckte skam över sin okunskap, eller stolthet över 
sin kunskap. Denna prestige skulle kunna drivit deltagare till att försöka framställa sig själva 
som mer kunniga eller mer intresserade av nyheter än de faktiskt var. Denna felkälla gäller alla 
steg i undersökningen.  
 

Vår undersökning utfördes på en mindre grupp studenter från programmet medieteknik på 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. De resultat vi har fått och de slutsatser vi har dragit 
kan naturligtvis avvika och skilja sig mellan olika utbildningar runt om i Sverige. Vi tror däremot 
att stora delar av de mönster som framkommit kan vara mer generella och representativa för 
större grupper av studenter, framförallt på tekniska utbildningar.  
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