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ABSTRACT 
The purpose of this essay was to discuss the news consumption habits of 20-30 year olds. 

The idea to this essay started when we saw that TV-ratings was dropping from the big news 

programs in the Swedish public service channel SVT. The programs also had very few 

consumers that were between 20-30 years old. 

In this essay we chose a method called focus group to discuss the young adults news habits, 

how they would like to consume the news and what SVT can do to attract young adults. We 

also did an interview with the deputy head of news and society on SVT. 

In this essay we have come up with that SVT has got the resources to produce high quality 

news. The challenge is to produce and distribute news to a generation that lives in the 

“convergence culture” where all media is in constant change. One of the most lucid factors we 

came across was that younger adults do not have any obvious routines when it comes to news 

consumption. 

There are different solutions that SVT can choose to attract young adults. They can make 

news summary ones a week and they can make target group news based on age. The idea of a 

whole new channel in SVT called SVT3, for younger adults was also discussed. In this 

channel they would have the ability to wrap the news in a more attractive and entertaining 

way that could suit the younger adults better then today. 

The discussion if SVT needs to work more across borders between different mediaplatforms 

was discussed since the participants in the focus group consumed mostly news on a Swedish 

online magazine called Aftonbladet. Aftonbladet is a commercial “cross-media” magazine 

that produces articles as well as video. 

SVT is an independent news vehicle that is important in a democratic society. This is 

therefore an important discussion that will continue as long as the convergence is changing 

our society.  
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SAMMANFATTNING  
Syftet med den här uppsatsen var att diskutera hur 20-30 åringar konsumerar nyheter och hur 

de skulle vilja konsumera nyheter. 

Idén till det här arbetet uppkom i samband med att vi upptäckte att SVTs stora nyhetsprogram 

Aktuellt och Rapport tappade tittare och lockade väldigt få unga konsumenter.   

Vi valde en fokusgrupp som vår metod till att undersöka frågeställningarna; Hur konsumerar 

20-30 åringar nyheter idag? Hur vill 20-30 åringar konsumera nyheter? Vilka slutsatser kan vi 

dra av resultatet för att få fram hur SVT borde producera och distribuera sina nyheter till unga 

vuxna i framtiden? Vi gjorde också en intervju med biträdande programdirektör för nyheter 

och samhälle på SVT.  

I den här uppsatsen har vi kommit fram till att SVT har de resurser som behövs för att göra 

kvalitativa nyheter till de unga. Det svåra är att producera och distribuera nyheter till en 

generation som lever i konvergenskulturen där all media är i ständig förändring. En av de 

tydligaste faktorerna vi kommit fram till är att de unga inte har några uppenbara rutiner så 

som den äldre generationen när det kommer till nyhetskonsumtion i SVT.  

Det finns olika möjligheter till förändring för att locka de unga vuxna. Ett förslag är att ha ett 

sammanfattande nyhetsprogram i slutet av veckan. Ett annat är att målgruppsanpassa 

nyheterna baserat på ålder och nischa nyhetssändningar utifrån de yngres intressen. En av de 

större förändringar som diskuterades var att skapa en helt ny kanal för unga vuxna, “SVT3”, 

för att kunna paketera nyheterna på ett underhållande och tilltalande sätt för att locka de 

yngre. 

Enligt vår undersökning är Aftonbladet.se en populär nyhetskälla hos de yngre. Framförallt 

för att deltagarna tycker att de är snabbast med rubriker och levererar “lite av allt”. Därför 

diskuterades det huruvida SVT behöver satsa mer på att glida över gränserna mellan de olika 

medierna, så som Aftonbladet, för att locka yngre tittarna.  

En oberoende nyhetsförmedlare som SVT är en viktig del i ett demokratiskt samhälle men det 

förutsätter också att alla tar del av nyheterna för att det ska uppfylla ett syfte. SVTs nyheter 

lockar miljonpublik men främst den äldre publiken. Den här diskussionen är således otroligt 

viktig för att SVT i framtiden ska leverera oberoende nyheter som folk tittar på. Diskussionen 

kommer att fortsätta så länge konvergensen fortsätter att förändra vårt samhälle. 
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INLEDNING 
SVT har sänt TV-nyheter sedan 1969.  Rapport sänds klockan 19.30 och ses varje dag av 

ungefär en miljon människor men det är betydligt fler äldre än yngre som tittar. SVTs andra 

stora nyhetsprogram Aktuellt som riktar sig till unga vuxna ses av ungefär en halv miljon och 

har också betydligt fler äldre tittare. (http://www.mms.se).    

 

MMS som analyserar och mäter våra konsumtionsvanor i TV visar att tittarsiffrorna för SVTs 

största nyhetsprogram sjunker. Det här tyder alltså på att Rapport och Aktuellt varken lockar 

nya tittare eller unga tittare. Fortsätter den här utvecklingen så kan det leda till att Rapport och 

Aktuellt har väldigt få tittare när generation 60+ inte tittar längre. En av anledningarna till att 

tittarsiffrorna sjunker kan bero på hur olika generationer konsumerar nyheter. Hur vi 

konsumerar nyheter handlar till stor utsträckning om vad vi är vana vid att konsumera och hur 

den kanalen passar in i våra liv (Boczkowski, 2010).  "Research has also often underscored 

the extent to which news consumption habits are embedded in the relational structures of 

everyday life" (Boczkowski, 2010, s. 472). Boczkowski (2010) pratar om att det är viktigare 

att det vi konsumerar passar in i våra vardagliga rutiner än att det ska vara bra innehåll. Idag  

konsumerar vi det som är lätt att konsumera. Det ska finnas tillgängligt där vi befinner oss för 

stunden och vi ska inte behöva vänta på att få ta del av det. För trettio år sedan så kunde man 

inte välja när man ville se nyheter i TV, man fick istället anpassa sig till de tider som fanns i 

TV-tablån.  

 

Ett annat beteende kan man se i den generationen som har växt upp med surfplattor och 

Internet, där skapas det ett vanemässigt beteende helt olikt den äldre generationens rutiner. 

“No longer are they restricted to a newspaper, a television channel or a radio. They can now 

get the same content via their computer tablets, cell phones, podcasts, e-readers and other 

mobile devices.” (Chyi & Chadha, 2012, s. 432).  Konsumtionsvanor formas beroende på hur 

och när man växer upp. Ett inlärt konsumtionsmönster kan därför vara svårt att ändra eller 

bryta.  
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När användandet av nya medier diskuteras så är oftast utgångspunkten att alla de som inte har 

dator, Internet eller inte behärskar tekniken blir exkluderade. Det här är ett relevant perspektiv 

men siffror visar på att större delen av den unga befolkningen inte tar del av SVTs nyheter. 

Blir de unga exkluderad då de inte konsumerar TV-nyheter som man gjorde för 30 år sedan? 

Ska de unga behöva lära sig att konsumera som de äldre? 

 

SVT är den nyhetskanal i Sverige som har flest tittare och även den TV-kanal med högst 

förtroende (Medieakademien, 2013). Den medieinstitution som har högst förtroende i Sverige 

är Sveriges Radio. Sveriges Radio, SR, består av fyra rikskanaler. P1, P2, P3 och P4, alla med 

olika målgrupper och olika typer av program. P3 är SRs “yngre kanal” och deras målgrupp är 

9-35år (http://sverigesradio.se). Varje dag sänder P3 nyheter där de samarbetar med Ekot och 

tar upp stora händelser i Sverige och utomlands men de tar också upp nyheter som specifikt 

intresserar deras målgrupp. Exempel på sådana nyheter kan vara fildelning, utbildning och 

bostadssituation (ibid). P3 riktar alltså sina nyheter mot en specifik målgrupp baserad på ålder 

och inte mot en specifik geografisk plats så som de lokala TV-nyheterna på SVT gör.  

 

Lilla Aktuellt som går på SVTs barnkanal är ett populärt program och riktar sig till barn och 

unga. Lilla Aktuellt har funktioner som “Veckans nyhetsquiz”, “Era egna klipp” och 

“Veckans tävling” på webben (http://www.svt.se). Många av dessa funktioner skulle 

förmodligen kunna användas till en målgrupp mellan 20-30 år som det här arbetet fokuserar 

på. Även om vanliga Aktuellt ska rikta sig mot en yngre målgrupp så måste saker förändras i 

och med att det är flest tittare i “fel” målgrupp. Lilla aktuellt är ett exempel på ett 

målgruppsanpassat nyhetsformat som fungerar. 

 

Faktum är att SVT har en stor tittarbasgrupp som är över 60 år och en avsaknad av yngre 

tittare i de stora nyhetsprogrammen Rapport och Aktuellt. En bildad och informerad allmänhet 

är någonting som ett demokratiskt samhälle behöver för att fungera och SVT har en viktig roll 

att spela som oberoende nyhetsförmedlare i Sverige. I den här uppsatsen diskuteras hur unga 

konsumerar nyheter, hur de vill konsumera och hur SVT kan locka fler unga tittare.  

 



7 
 

BEGREPP 
LINJÄR TV: Traditionell distribution där distributören fastslår en tablå, alltså vanlig TV.  

TRADITIONELL BROADCAST: Ett annat ord för linjär TV. 

KANAL: Kan betyda två saker. Dels “TV-kanal” så som TV3, TV4 och SVT eller 

“mediekanal” som radio, TV eller webb.  

NEW MEDIA: Begreppet syftar på att man ständigt kan vara uppkopplad och kunna ta del av 

all information på alla olika digitala plattformar. Begreppet myntades när Internet kom. 

MÅLGRUPPSANPASSADE NYHETER: Nyheter som riktar sig till en specifik grupp 

människor. Det här arbetet syftar på målgruppsanpassade nyheter baserat på ålder om 

ingenting annat nämns.  

GRÄSROTSKREATÖR: I det här arbetet används begreppet för att beskriva de icke 

professionella eller kommersiella kreatörer som skapar kulturellt innehåll. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

SYFTE 
Syftet är att diskutera hur SVT ska producera och distribuera sina TV-nyheter för att få 20-30 

åringar att konsumera TV-nyheter i SVT.  

För att kunna producera och distribuera nyheter för unga så måste man förstå hur unga 

konsumerar nyheter i TV. Som framtida TV-producenter är det här en intressant fråga då SVT 

är vår största kanal och nyheterna är en stor del av allt som sänds på TV. Nyheter är ett måste 

för SVT och vi behöver försöka ta reda på hur SVT ska göra idag för att få unga vuxna att 

konsumera deras nyheter imorgon.  
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FRÅGESTÄLLNINGAR 
Hur konsumerar 20-30 åringar nyheter idag? 

Hur vill 20-30 åringar konsumera nyheter? 

Vilka slutsatser kan vi dra av resultatet för att få fram hur SVT borde producera och 

distribuera sina nyheter till unga vuxna i framtiden?  

 

TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING  

TEORI 
Jenkins (2012) syn på förändringar i vår kultur tar upp tre begrepp. Folkkultur, masskultur 

och konvergenskultur. Det här arbetet kommer främst behandla ämnet och teorin 

”konvergenskultur”. Med den här teorin kan vi problematisera varför vi konsumerar och inte 

konsumerar SVTs nyheter.  

FOLKKULTUR 
Folkkulturen levde vi efter under 1800-talet och innebar att vi levde och lärde oss saker 

utefter de omständigheterna som vi växte upp under. Kulturen växte nästan bara på 

gräsrotsnivå och kunskap fördes ofta vidare i familjen. Det fanns inga medier som verifierade 

vad som var sant eller vart ifrån saker och information kom ifrån så folkvisor, sagor och 

berättelser kunde spridas obegränsat från stad till stad utan att direkt ifrågasättas. Man kunde 

inte annat än att själv bestämma om det man läste var sant eller falskt. Många av våra äldsta 

sagor och folkvisor saknar helt upphovsmän (Jenkins, 2012).  

MASSKULTUR 
Jenkins (2012) menar på att utvecklingen mellan folkkultur och masskultur skedde i början av 

1900-talet. Kulturen blev mer och mer kommersialiserad vilket betydde att kostnaderna för 

kulturen höjdes vilket ledde till att man var “tvungen” att nå en masspublik för att gå runt 

ekonomiskt. Nivån på underhållningsvärdet i kulturen höjdes också vilket i sin tur ledde till 

att de som ”producerade” nyheter i folkkulturen inte hade en chans att följa med, det blev för 

kostsamt, mycket i och med att tekniken började utvecklas (ibid). 
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Den professionella masskulturen började spridas i USA och allt eftersom tiden gick så blev 

den “kommersiella kulturen” den kulturen som spreds via berättelser, bilder och ljud. Från att 

folksagor och berättelser varit människors sanning så blev nu masskulturen/den kommersiella 

kulturen det som människor fick ta del av och kunde förhålla sig till (Jenkins, 2012). 

Johansson och Miegel (2002) skriver att masskulturen också sågs som ett hot. Hot i form av 

att samhället skulle bli ett okritiskt och uniformt samhälle med ökad kommersialisering och 

passivisering. På samma okritiska sätt som människor tagit till sig sagor och folkvisor så tog 

man nu till sig massmedias kommersiella och politiska budskap.  

KONVERGENSKULTUR 

“Den kulturella utvecklingen under 2000-talet har hittills präglats av gräsrotskreativitetens 

återkomst; vanliga människor använder sig av ny teknik som gör det möjligt för dem att lagra, 

kommentera, tillägna sig och sprida medieinnehåll.” (Jenkins, 2012, s. 145). Tekniken har 

framförallt utvecklats men också gjorts tillgänglig för vanliga människor. Det här har lett till 

att folket har fått tillbaka makten att sprida berättelser som man gjorde under folkkulturen. 

Konvergenskulturen kan därför ses som en sammanslagning av folkkulturen och 

masskulturen. Kulturell konvergens är inget nytt fenomen i sig men har blivit allt mer 

diskuterat sedan Internet fick sitt genombrott och begreppet ”new media” började användas. 

”Med konvergens menar jag flödet mellan medieplattformar, samarbetet mellan olika 

mediebranscher och rörligheten hos mediepubliken som söker överallt i jakten på 

upplevelser.” (Jenkins, 2012, s. 15). 

 

Idag har vi mobila medieplattformar som gör att vi kan producera och konsumera 

medieinnehåll när och vart vi vill. Vi kan också dela med oss av det vi gör till miljoner av 

människor i samma sekund som vi skapar det. Konvergenskulturen bidrar till att det offentliga 

rummet inte längre behöver finnas fysiskt utan kan existera virtuellt. Castells (2000) beskriver 

det som att rummet blir flytande och tiden blir tidlös.  

 

Ett relativt nytt begrepp i konvergenskulturen är transmedialt berättande. Jenkins (2012) 

myntade begreppet 2003 och det innebär att en berättelse figurerar på flera olika 

medieplattformar. “En transmedial berättelse sträcker sig över flera olika medieplattformar 

och varje ny del utgör en distinkt och värdefull del av helheten.” (Jenkins, 2012, s. 103). 
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Vidare så måste alla delar i en berättelse kunna stå för sig själv så att alla konsumenter blir 

nöjda även om man bara tar del av det som tillexempel går på TV. Man ska alltså inte behöva 

spela datorspelet för att förstå TV-inslaget men det förhöjer helhetsupplevelsen. 

 

Castells (2000) säger att teknik är samhället och att samhället inte kan förstås utan tekniken, 

men det är vår interaktion i media som bidrar till själva förändringen. Castells (2000) menar 

att man inte kan skylla på tekniken utan att se till vem det är som använder den och hur. Det är 

tekniken som skapar förutsättningarna till att vår kultur och vårt beteende förändras men hur 

har vi förändrats och påverkats? 

 

I och med ny teknik och Internet så har sociala medier gjort att vi kan dela, gilla och lägga 

upp egna klipp när och vart som helst, många gånger utan någon som helst granskning. 

Konsekvenserna har blivit att det ständigt finns ett flöde av icke granskat material och det 

finns risk att människor inte är lika noga med vad som är sant och inte, vilket tyder på 

tendenser från folkkulturen. Istället har snabbheten i mediekonsumtionen blivit allt viktigare 

vilket också är en konsekvens av gräsrotskreatörerna i konvergenskulturen. “Framväxten av 

Internet har skapat en helt egen distributionsform där alla typer av medietjänster kan 

distribueras oberoende av den underliggande fysiska infrastrukturen.” (Ernst & Young, 2009, 

s. 7-8). 

 

Information träffar inte en masspublik på samma sätt i konvergenskulturen som den gjorde i 

masskulturen. Förr så fick alla reda på samma nyhet exakt samma tid från samma medium. 

Idag konsumerar vi mer individuellt vilket gör att alla nås av någonting men det behöver inte 

vara samma nyhet. Idag är det ”omöjligt” att veta vilka nyheter som träffar vilken publik, 

vilken tid på dygnet och från vilken plattform. Makten mellan producent och konsument har 

blivit mer flytande vilket leder till både för och nackdelar. 

 

Folkkultur, masskultur och konvergenskultur kan ses som tre generationsskiften där ett av de 

större sker i detta nu. Gans (1974) menar på att det finns “smakkulturer”. Smakkulturer har 

sina egna standarder som tillfredsställer olika behov hos olika människor. Tittar man på SVTs 
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nyhetsprogram Rapport kl. 19.30 så är det ett stort glapp mellan unga vuxna och de som är 

60+ vilket förmodligen beror på olika smakkulturer.  Man vill inte ta del av nyhetskulturen på 

samma sätt. Gans (1974) trycker också på att alla smakkulturer i samhället är lika viktiga för 

de tjänar samma funktioner för alla människor, de berikar människors liv. Alla behöver 

förmodligen ta del av nyheter men på olika sätt. 

 

TIDIGARE FORSKNING 

NYHETER  
Det är svårt att definiera vad en nyhet är då nyheter betyder olika saker för olika människor. 

Vad en nyhet är kan skilja sig från redaktion till redaktion. Mediekompass (2013) skriver att 

nyheter kan vara något aktuellt, något som berör många människor och något som är viktigt 

för samhällsutvecklingen. DN (2009, 6 februari) skriver bland annat att det är någonting nytt 

som har betydelse för framtiden. SVTs sändningstillstånd säger att ”SVT ska meddela 

nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden och därvid ge 

den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i 

samhälls-och kulturfrågor.” (Kulturdepartementet, 2009, s. 3).  

 

NYHETSVÄRDERING OCH URVAL 
NE (http://www.ne.se) skriver att nyhetsvärdering är en bedömning av inkommande nyheter. 

Värdering handlar om vad som är värt att förmedla och vilken placering en nyhet ska få i 

rapporteringen. De faktorerna som sedan styr urvalet är identifikation så som närhet till 

nyheten och sensation och hur oväntad en nyhet är. 

”Nyhetsvärdering handlar om vad som måste karaktärisera en händelse för att den 

överhuvudtaget ska ses som nyhetsmässig. Nyhetsurval handlar om att andra faktorer än 

själva värderingen påverkar produktionen av nyheter” (Johansson, 2009, s. 7). 

Bengt Johansson skriver i sin rapport Vid nyhetsdesken att nyhetsvärdering är uppdelat i två 

olika styrfält, vad publiken vill ha som är ett mer marknadsmässigt styrfält och vad publiken 

bör ta del av (Johansson, 2009). 

SVT ska vara en opartisk, oberoende nyhetsförmedlare utan syfte att gå med vinst medan 

många andra kommersiella nyhetsförmedlare så som Aftonbladet måste tjäna pengar på sin 
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förmedling. Det här är en faktor till att nyhetsurvalet och värderingen ser olika ut på olika 

redaktioner. De kommersiella nyhetssajterna kan till exempel tjäna annonspengar för varje 

klick som görs på hemsidan vilket kan påverka innehållet i sig. I artikeln Jakten på klick – en 

fiende ibland oss skriver Fredrik Strömberg (2011) ”Vad som har hänt skuffas undan av ”att” 

det har hänt.” (Strömberg, 2011). Han menar att man tvingar läsaren att klicka på rubriken 

genom att formulera rubriken ”Han missar finalen mot Ryssland” istället för att skriva ”Anton 

Strålman missar finalen mot Ryssland”. Strömberg menar på att tidningsrubriker ofta talar om 

”att” någonting har hänt snarare än ”vad” som har hänt för att skapa ännu ett lager av ”klick” 

vilket i sin tur genererar ytterligare annonsintäkter (Strömberg, 2011).   

 

NYHETSKONSUMTION 
Vi har alla olika vanor över hur vi konsumerar nyheter och mängden vi konsumerar beror till 

stor del på vad vi själva anser är en nyhet. Nyhetskonsumtion syftar också på hur, vart och när 

man konsumerar en nyhet. Gör man det via linjär TV, internet eller mobilen och gör man det 

på kvällen, i bilkön eller på jobbet?  

 

HABITUELL NYHETSKONUSMTION 
Konsumtionsvanor formas beroende på var och när man växer upp.  

“People who, during their formative period, saw the birth of a medium that then became 

widespread tend to regard this medium as a nintegral part of their cultural landscape. For 

instance, when referring to television, the frame of referance is the model of television with 

which one grew up.” (Bergström & Wadbring, 2012, s. 119).  

I Bergström och Wadbrings (2012) artikel Strong support for news media: Attitudes towards 

news on old and new platforms pratar de om att det inte bara är åldern i sig som definierar en 

persons nyhetskonsumtion. Det kan även bero på vilket kulturell kapital personen har med sig 

från sin uppväxt. Utifrån de här två faktorerna kan man analysera personens 

konsumtionsvanor. Sedan 80 och 90-talet har det varit en stor klyfta mellan de yngre och 

äldre tittarandelarna i de svenska public servicekanalernas nyhetssändningar. Luckan mellan 

de äldre som tittar på nyheter och de yngre som inte tittar blir bara större och visar inga tecken 

på att minska (ibid).  “Den generella tendensen är dessutom att ju större åldersskillnad som 

föreligger, desto större är skillnaden i nyhetskonsumtionen.” (Sternvik, 2010, s. 370). 
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Webster (2005) menar att trots det ökande utbudet av TV-kanaler så väljer folk ändå att 

konsumera TV utifrån vad man är van vid att konsumera. Det finns alltså en möjlighet att den 

generation som är van vid att konsumera nyheter som man gjorde på 50, 60, 70-talet kommer 

fortsätta att konsumera på samma sätt oavsett hur många kanaler det finns eller mobila 

medieplattformar som skapas.  

 

Människors intresse i politik och samhälle brukar ofta vara bra indikatorer på att personen i 

fråga också konsumerar mycket nyheter i media (Bergström & Wadbring, 2012), men 

generationsfrågan kan förmodligen vara en anledning till varför de unga inte konsumerar de 

linjära TV-nyheterna i samma utsträckning som den äldre generationen.  

 

 

NYHETER I PORTABLA PRYLAR 
Nyheter på svenska har funnits på Internet sedan 1994 då Aftonbladet lanserade sin 

Internetupplaga. Många tidningar har tagit resurser från den tryckta upplagan och satsat på 

internetdistributionen (Chyi & Chadha, 2012). I undersökningen News on New Devices (2012) 

beskriver Chyi och Chadha en strategi som de flesta nyhetsproducenter har anammat i Europa 

de senaste tio åren. Det är en så kallad “360-degree strategy” som påminner om transmedialt 

berättande. Strategin går ut på att engagera konsumenterna genom att till exempel skapa TV-

program som också innefattar en plan för Internet och mobilanvändning på olika plattformar. 

Det finns över 19 miljoner “multiscreen-konsumeter” i Storbritannien, Frankrike, Tyskland 

Italien, Spanien, Nederländerna och Sverige som använder TV och Internet via mobiler och 

surfplattor varje vecka (ibid). Idag finns det ingen anledning att planera sin dag utifrån en 

given TV-tablå som man gjorde på 60, 70, 80-talet.  

I tidningen Technology Review (2013) så pratar före detta chefen och tillika grundaren av 

TiVo om att de traditionella TV-distributörerna står inför en stor utmaning om de vill möta 

det allmänt ökande användandet av mobiltelefoner och surfplattor. "This model from the past, 

with its high overhead for the consumer, is increasingly difficult to defend in an 

interconnected, mobile world.” (Barton, 2013, s. 1).  

Barton (2013) pratar om att det folk verkligen vill ha är riktig mobilitet för alla typer av 

innehåll men Chyi och Chadha (2012) menar på att bara för att det finns nya verktyg att 
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konsumera nyheter på så betyder inte det att man ska lägga alla resurser på att skapa nya 

mobil-appar. Det är viktigt att se kritiskt på det antagandet som ofta görs - att alla som har en 

smartphone eller iPad använder dessa för att komma åt nyheter på nätet (ibid). Endast 5 % av 

alla som använder portabla prylar gör det för att konsumera nyheter (ibid). Chyi och Chadha 

(2012) menar på att medieföretag bör vara aktsamma och lite skeptiska till att anpassa sig 

efter hypen kring nya tekniska prylar. Trots att de linjära TV-nyheterna tappar tittare så har 

dessa program en viktig roll att spela än så länge. Därför måste SVT hitta ett sätt att nå ut med 

sina nyheter till en yngre målgrupp i såväl linjär TV som på webben.  

 

MÅLGRUPPSANPASSADE NYHETER 
Som nämnt så pratar Boczkowski (2010) om vikten av att det vi konsumerar ska passa in i 

våra vardagsrutiner, det ska vara lätt att konsumera. En fördel med att skapa innehåll som är 

anpassat efter konsumenten är att man når konsumenter som idag inte orkar leta särskilt länge 

för att hitta något att konsumera. Det viktiga är att paketera nyheter så att konsumenten hittar 

det i det nya medielandskapet men hur skulle ett koncept som tilltalar unga vuxna se ut? “Not 

only will the new media landscape look like television as we know it, but the television will 

come to look more and more like new media.” (Bolter & Grusin, 2000, s. 224). 

 

Castells (2000) skriver att rummet idag är mer flytande. Vi är inte bundna till en geografisk 

plats på samma sätt idag men ändå så producerar SVT lokala nyheter. Att man vuxit upp 

under samma period idag gör förmodligen att man har mer gemensamt än om man vuxit upp 

på samma plats. 

 

Effekten av “new media” har gjort att människan och samhället har förändrats och en av 

förändringarna är att vi via sociala medier blir mer personliga och individuella (Siapera, 

2012). ”Personalization is the outcome of the possibilities offered by the new media for 

customization as well as personal communication.” (Siapera, 2012, s. 198). Wellman (2001) 

menar på att man kan välja och vraka i sociala medier. Vilka vänner man vill ha, vilka man 

vill följa, vilka som får följa dig och så vidare. Idag kan du vara personlig hela dagarna via de 

mobila medieplattformarna och bara välja det som tilltalar dig lika väl som du kan välja exakt 

vilka sidor av dig själv som kan ses av andra. 
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Målgruppsanpassat innehåll kan dock leda till att människor i stor utsträckning bara 

konsumerar det de själva vill konsumera. Berglez och Olausson (2009) menar på att det stora 

utbudet av interaktiva mediekanaler kan skapa divergens av medieinnehåll, snarare än 

konvergens. Specialinriktade program i TV och en massa olika bilagor i dagspressen kanske 

inte splittrar samhället men det kan eventuellt leda till en onyanserad representation av 

samhället. Effekten skulle kunna bli en brist i allmän kunskap som kan vara nödvändig för att 

folket ska kunna ta ställning i olika gemensamma beslut som måste fattas i ett demokratiskt 

samhälle. Det skulle kunna leda till att olika generationer och intressegrupper endast 

konsumerar utifrån vad som är underhållande. Dock är det viktigt att nyheter är 

underhållande. I boken The television genre book skriver Creeber (2008) att TV alltid har haft 

två “grundpelare” som de måste förhålla sig till vilket är information och underhållning. 

Vidare menar Creeber (2008) på att nyheter ska informera, utbilda och underhålla tittaren på 

samma gång plus att man ska kunna fånga en stor publik. “...news had to appeal to them, 

otherwise they would not watch it.” (Creeber, 2008, s. 116). Carlsson & Koppfeldt (2008) 

menar också på att vi idag ständigt zappar vidare efter något bättre och mer underhållande. 

Det är därför viktigt att hålla intresset uppe hos tittaren.  

 

NYHETSPROGRAM 

RAPPORT 
“SVT Rapport är Sveriges största nyhetsprogram med nyheter dygnet runt i SVT1, SVT 

Forum och SVT Play.” (http://www.svt.se). Rapports huvudsändning går klockan 19.30 på 

SVT1 sju dagar i veckan. Rapport började sändas 1969. 

Rapports tablå idag:  

06.00 Rapport i SVT1, längd 5min 

06.30 - 10.00 Rapport sänder fem minuter nyheter varje halvtimme.  

16.00 Rapport i SVT2, längd 5 min 

18.00 Rapport i SVT1, längd 10 min 

19.30 Rapport i SVT1, längd 30min 
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23.30 Rapport i SVT1, längd 5min 

02.00 Rapport i SVT1, längd 5min 

03.05 Rapport i SVT1, längd 5min 

04.10 Rapport i SVT1, längd 10min 

Den här tablån är hämtad tisdag den 29 maj (http://www.svt.se). Tablån kan variera från dag 

till dag och ibland tillsätts extra nyhetssändningar. Under helgen är det något färre program.  

AKTUELLT 
”Aktuellt är SVT:s fördjupande nyhetsprogram, som ger dig analyser, debatter och längre 

reportage.” (http://www.svt.se). 

I mars 2012 gjordes Aktuellt om. Aktuellt hade fått reaktioner från tittare som ville ha ett 

lättsammare och snabbare program (Haimi, 2013, 5 mars). Sändningen gjordes längre och 30 

minuter blev en nyhetstimme. Aktuellt ska enligt Robert Olsson (personlig kommunikation, 

29 april 2013), biträdande programdirektör för nyheter och samhälle på SVT, rikta sig till 

unga vuxna och småbarnsföräldrar. SVT säger i en intervju till Dagens nyheter (Haimi, 2013, 

5 mars) att nya Aktuellt har delats upp i tre block, ett sammanfattande, ett fördjupande och ett 

utblickande. Programledarna ska också vara mer personliga och i slutet av sändningen är det 

en nyhetssammanfattning på fem minuter. Aktuellt sänds kl. 21.00 alla dagar förutom lördag.  

 

ÖVRIGA NYHETER PÅ SVT  

Sportnytt, kulturnyheterna och regionala nyheterna behöver knappast en redovisning för vad 

deras huvudämnen berör. Nyhetstecken är ett nyheter för döva, Oddasat är nyheter på samiska 

och Uutiset är finskspråkiga nyheter. Dessa nyhetsprogram sänds i SVT1 och SVT2 och är 

målgruppsanpassade, men inte utifrån ålder. I SVTs barnkanal, SVTb, sänds Lilla Aktuellt 

och det programmet riktar sig till barn och unga (http://www.svt.se). Alla SVTs 

nyhetsprogram finns tillgängliga på SVTs webbkanal SVTPlay. 
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TITTARMÄTNING I SVT 

LINJÄR TV 
”MMS mäter och analyserar konsumtion av TV och rörlig bild. Sedan 1993 genomför vi 

statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet i Sverige med hjälp av en panel med 1200 

rapporterande hushåll” (http://www.mms.se). MMS står för mediamätning i skandinavien. 

MMS är ett privat företag som säljer dessa tjänster till TV-bolag. Enligt MMS själva så ska de 

fungera som en oberoende och pålitlig källa för TV-mätning. (ibid). 

DIAGRAM 1  
Vi har räknat ut ett snitt och gjort ett diagram för antal tittare per program och år. För att ta 

fram den här statistiken har vi tittat på data från MMS HotTop (http://www.mms.se). Data är 

hämtad från MMS dessa datum: 1995; 2 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober. 2001; 1 januari, 

2 april, 2 juli och 1 oktober. 2007; 1 januari, 2 april, 2 juli och 1 oktober. 2012; 2 januari, 2 

april, 2 juli och 1 oktober. De data vi har hämtat för att få fram snittet är tittarsiffrorna för 

Rapport 19.30 och Aktuellt 21.00. 

 

              

Diagram 1. Diagrammet visar ett snitt på antal tittar och år baserat på data från MMS Hot Top 

(http://www.mms.se). 
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Generellt sätt så minskar både Rapports och Aktuellts tittarsiffror. Rapport har gått från att 

1995 ha i snitt 1,83 miljoner tittare per program till 1,14 miljoner tittare per program år 2012. 

Aktuellt har gått från 948 000 tittare år 1995 till 566 000 tittare per program 2012.  

 

TABELL 1.1 OCH 1.2 
Vi har räknat ut ett snitt och gjort tabeller för hur många i respektive målgrupp som har tittat 

på Rapport och Aktuellt utifrån hur många som kunde ha tittat. För att ta fram den här 

statistiken har vi tittat på data från MMS HotTop (http://www.mms.se). Data är hämtad från 

MMS dessa datum: 1995; 2 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober. 2001; 1 januari, 2 april, 2 juli 

och 1 oktober. 2007; 1 januari, 2 april, 2 juli och 1 oktober. 2012; 2 januari, 2 april, 2 juli och 

1 oktober. De data vi har hämtat för att få fram snittet är tittarsiffrorna för Rapport 19.30 och 

Aktuellt 21.00. 

Förklaring: 1995 så ”träffade“ Rapport i snitt 15,8 % av alla i målgruppen 15-24 år. År 2012 

så tittar 1,7 % av alla 15-24 åringar på Rapport. 

  

Tabell 1.1. Tabellen visar ett snitt på hur många i respektive målgrupp som har tittat på SVTs 

Rapport utifrån hur många som kunde ha tittat. Tabellen är baserad på data från MMS Hot Top 

(http://www.mms.se). 
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Tabell 1.2. Tabellen visar ett snitt på hur många i respektive målgrupp som har tittat på SVTs 

Aktuellt utifrån hur många som kunde ha tittat. Tabellen är baserad på data från MMS Hot Top 

(http://www.mms.se). 

 

Tabellerna visar tydligt att antalet tittare procentuellt minskar i varje målgrupp. En intressant 

aspekt är också att det 1995 fanns 1 941 000 människor i målgruppen 60+ och 2012 visar den 

siffran att antalet människor i målgruppen 60+ har stigit till 2 382 000 (http://www.mms.se). 

Det vill säga; trots att det lever fler äldre i Sverige idag så är det färre som tittar på Rapport 

och Aktuellt. Det här betyder alltså att man inte börjar titta på Aktuellt och Rapport bara för 

att man har fyllt 60 år. Det är således viktigt att locka nya tittare.  

 

Aktuellt har dessutom gjorts om för att locka en yngre målgrupp. Baserat på tittarsiffror från 

MMS har vi räknat ut att Aktuellt i april 2013, klockan 21.00 hade cirka 20 000 tittare per 

program i målgruppen 15 - 24 år, cirka 72 000 tittare per program i målgruppen 25 - 39 år och 

cirka 362 000 tittare per program i målgruppen 60+. De sändningsdatum statistiken baseras på 

är: 2 april, 9 april, 16 april och 23 april (http://www.mms.se).  

 

Det bör dock tilläggas att när det gjorts förändringar i sändningstid så som när Aktuellt 

gjordes om i mars 2012 så har MMS mätt separata siffror för de olika blocken i Aktuellt. Vi 

har dock utgått från tittarsiffrorna från när nyheterna startar klockan 21.00. 
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Vi valde att titta på data mellan 1995 och 2012 för att få en bra bild över hur människor som 

fyller 60 år börjar konsumera SVTs nyheter eller inte. Perioden mellan 1995 och 2012 anser 

vi också vara en period då det skedde mycket inom den tekniska utvecklingen. 

 

SVT PÅ WEBBEN 

SVTs webb-TV heter SVTPlay. Program som har visats i det linjära SVT läggs upp på 

SVTPlay men det finns också webbexklusiva program. Baserat på MMS 

(http://www.mms.se) webbmätningar räknade vi ut att Aktuellts sändning 21.00 i snitt hade en 

webbpublik på 4763 tittare per program under våren 2013. Rapports 19.30 sändning hade 

under samma period en webbpublik på 6771 tittare per avsnitt. 

 

MMS webbmätningar anges i exakta tittarsiffror från alla konsumenter till skillnad från 

mätningar för linjär TV som mäter från ett urval. Webbpublik är motsvarigheten till antal 

tittare i rapporterna från linjär TV, vilket man också kallar för “genomsnittlig publikstorlek”. 

Webbmätningen på MMS går till så att programmet får tillgodoräkna alla som tittar från 

dagen då programmet läggs upp och sju dagar framåt. Webbmätningar finns att tillgå från maj 

2011 (http://www.mms.se). 

 

Aktuellts webbsnitt är av oss uträknat utifrån dessa sändningsdatum hämtade från MMS 

(http://www.mms.se): 6 jan, 13 jan, 15 jan, 27 jan, 3 feb, 10 feb, 17 feb, 24 feb, 3 mar, 10 

mar, 17 mar, 19 mar, 25 mar, 1 apr, 14 apr, 21 apr, 23 apr och 1 maj 2013.  

Rapports webbsnitt är av oss är uträknat utifrån dessa sändningsdatum hämtade från MMS: 5 

jan, 12 jan, 15 jan, 26 jan, 2 feb, 9 feb, 16 feb, 23 feb, 2 mar, 9 mar, 16 mar, 18 mar, 30 mar, 6 

apr, 13 apr, 20 apr, 27 apr och 29 apr 2013. 

 

Datumen har vi valt för att dessa avsnitt noterade de högsta tittarsiffrorna den vecka de 

sändes. Det betyder att i nuläget är det här snittet det högsta möjliga.  

 

Ytterligare undersökningar som pekar på att intresset för SVTs nyheter sjunker är 

undersökningen från SOM-institutet. “SOM-institutet är en opartisk 

undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har SOM-institutet arbetat 
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tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att 

förstå svensk samhällsutveckling” (http://www.som.gu.se). 

Josefin Sternvik (2010) har i sin SOM-undersökning Ungas nyhetskonsumtion i en 

föränderlig nyhetsvärld undersökt yngres och äldres nyhetskonsumtion. Sternvik (2010) 

kommer i sin undersökning fram till att från 1986-2009 så är det färre äldre och yngre som 

regelbundet tittar på Aktuellt och Rapport. Sternvik (2010) kommer fram till att de äldres 

vanor är tämligen stabila beträffande de traditionella nyhetsformerna men de yngres vanor 

försvagas. Dock ska man akta sig för att skriva att de yngres nyhetsintresse är försvagat. Det 

handlar mer om en förändring i beteendet om hur man konsumerar nyheter. 

 

Tittar man på MMS siffror och Sternviks undersökning kan man se att tendenserna pekar åt 

samma håll. Konsumtionen av de traditionella TV-nyheterna i linjär TV minskar. Både hos de 

äldre men framförallt hos de yngre.  

 

Internetbarometern från Nordicom (2012) visar att personer mellan 15-44 år i störst 

utsträckning konsumerar nyheter på en dagstidnings webbsajt. I åldersgruppen 25-44 är det en 

genomsnittlig dag år 2011 31 % som tagit del av nyheter på en dagstidnings webbsajt. I 

samma åldersgrupp är det 4 % som har tagit del av nyheter på en TV-kanals webbsajt.  

 

PUBLIC SERVICE 

“SVT:s uppdrag är att garantera medborgarna ett brett utbud av program och tjänster via tv, 

webb och andra publiceringsformer.” (http://www.svt.se). 

SVT är ett Public Service-företag vilket innebär att de enligt citatet ovan ska garantera ett 

brett utbud på webben, via TV och andra publiceringsformer. Programmen ska vara sakliga, 

oberoende, opartiska och ska spegla hela Sverige.  

“Vår verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra 

intressen i samhället och finansieras via tv-avgifter.” (http://www.svt.se). 
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För den som har en TV-mottagare i Sverige är det lag på att betala TV och radio-avgiften som 

idag ligger på 2076kr/år. Pengarna går till Sveriges television, Sveriges radio och Sveriges 

utbildningsradio (http://www.radiotjänst.se). I och med det här så menar SVT att det är 

tittarna som äger SVT. SVT jobbar för allmänheten och är ett oberoende mediaföretag vilket 

de kan vara genom att de finansieras av en avgift och inte via till exempel skatt. Juridiskt 

räknas nu också alla plattformar som har internetuppkoppling och som kan ta emot TV-

sändningar så som smartphones och surfplattor som TV-mottagare och ska därför debiteras 

enligt TV och radio-avgiften (http://www.radiotjänst.se). 

 

Sändningstillståndet för SVT säger så här om nyheter: 

“9§ Nyhetsverksamheten i SVT ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och 

kommentarer kommer till uttryck i olika program.  

SVT ska meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och 

skeenden och därvid ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara 

orienterade och ta ställning i samhälls-och kulturfrågor.  

SVT ska granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som 

rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och inom andra maktsfårer.  

Nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ha olika perspektiv, så att händelser speglas 

utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter. SVT ska sända regionala 

nyhetsprogram.” (Kulturdepartementet, 2009, s. 3). 

 

Till skillnad från de kommersiella kanalerna kan SVT satsa på oberoende TV med syfte att 

nyansera och spegla alla delar av samhället utan att ha samma press från annonsmarknaden att 

leverera höga tittarsiffror. Det utesluter inte att innehållet måste vara relevant och intressant 

för tittaren. Att unga ska konsumera nyheter borde och ligger förmodligen i SVTs intresse 

men det gäller att fundera ut hur de ska börja konsumera mer än vad de gör idag.  Vad händer 

när den äldre generationen inte tittar längre ifall SVTs nyheter inte lyckas locka några nya 

tittare? Det är fortfarande försvarbart att producera Rapport och Aktuellt precis som SVT gör 

idag då tittarsiffrorna är höga. Det är dock ett problem att man inte lyckas hitta den yngre 

målgruppen.  



23 
 

METOD 

KONVERGENS 
När olika delar från olika håll närmar sig varandra så skapas konvergens (http://www.ne.se). 

Konvergens är inget nytt begrepp eller fenomen i sig men har på senare år diskuterats i 

samband med new media där en av huvudpersonerna har varit Jenkins. Konvergens kan ske 

på olika håll och i olika sammanhang. I matematiken finns konvergent följd vilket betyder ”en 

talföljd som alltmer närmar sig ett visst tal a, följdens gränsvärde” (ibid). 

 

”Konvergens är ett ord som lyckas beskriva teknologiska, industriella, kulturella och sociala 

förändringar beroende på vem som talar och vad de tror att de talar om” (Jenkins, 2012, s. 15). 

Konvergens kan bland annat ske i ekonomin, tekniken, medierna och i innehållet. Det är 

konvergensen i tekniken som är den främsta anledningen till varför vi ändrat våra 

konsumtionsvanor. Jenkins (2012) skriver att först och främst ska konvergensen ses som en 

teknisk process. I och med tekniken, den digitala revolutionen och mediekonvergensen så 

måste innehållet idag produceras på ett annorlunda sätt än tidigare och hur det skulle kunna 

göras ska diskuteras i det här arbetet.  

 

FOKUSGRUPP 

Fokusgrupp är en metod som används för att samla in kvalitativ data.  Fokusgrupp är en 

intervju i grupp som innebär att ett visst antal personer samlas och diskuterar ett specifikt 

ämne. “Metoden kan användas för att studera innehållet i en diskussion, som åsikter, attityder, 

tankar och uppfattningar.” (Ekström, Larsson, 2012, s. 80). ”De data man får fram vid en 

fokusgrupp visar hur deltagarna tillsammans tänker kring ett visst fenomen”. (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012, s. 319). 

Under intervjun agerar en eller flera personer samtalsledare och för intervjun framåt. Det är 

viktigt att inte ställa ledande frågor men lika viktigt att föra intervjun framåt och åt rätt håll. 

Vi använde oss av en fokusgrupp bestående av 7 personer där alla var mellan 20-30 år. 
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I en fokusgrupp finns det tid till självkritik i jämförelse med till exempel en enkät 

undersökning. En fokusgrupp kändes mer relevant tillsammans med konvergensteorin då 

förändringar i konsumtionsvanor sker på ett sätt som deltagarna kanske inte hade reflekterat 

över ifall de bara hade fyllt i en enkät.  

 

VAL AV PERSONER 

Det viktiga för vår fokusgrupp var ålder så vi behövde inte kontakta människor med specifika 

kriterier så som utbildning eller geografisk plats. Vi tog kontakt med folk på universitetet där 

vi studerade via Facebook. Utifrån de som visade intresse valde vi ut sju personer med olika 

bakgrund utbildningsmässigt. Då vi studerade på en institution för både musik och medier så 

blandade vi människor från båda inriktningarna. Det här valet gjordes för att vi ansåg att det 

skulle bli en bra diskussion mellan “mediefolk” som är insatta i ämnet och musiker som 

förmodligen inte är fullt lika insatta i ämnet. Alla bodde för tillfället i Piteå men kom från 

olika delar av Sverige från början. När vi planerade fokusgruppen så bestämde vi att vi ville 

ha mellan 6-8 personer. Det här valet gjordes för att vi trodde att det fanns många olika sätt att 

konsumera nyheter på men som deltagarna kanske inte själva var medvetna om att de gjorde. 

6-8 personer kändes lagom för att göra en kvalitativ intervju där alla får komma till tals och 

där vi skulle få fram eventuella olika konsumtionsmönster. Att det blev 7 personer berodde på 

att av de som visat intresse för att vara med i fokusgruppen så var det 7 personer som kunde 

den dagen då intervjun skedde. Även om kön inte var en faktor för den här undersökningen så 

ville vi ändå ha så jämn könsfördelning som möjligt mellan våra 7 deltagare så 4 män och 3 

kvinnor valdes. Alla deltagarna var mellan 20-30 år då det var vår målgrupp för den här 

forskningen. 

 

Deltagarna fick reda på att intervjun skulle ske i ett klassrum på institutionen för konst, 

kommunikation och lärande i Piteå. Intervjun skulle vara mellan klockan 10.30 - 12.00 den 30 

april och ämnet som skulle diskuteras var nyhetskonsumtion. Vi valde att inte berätta mer 

med anledning av att vi ville få så spontana reaktioner och svar som möjligt under intervjun. 

Vi hade inga bortfall vilken var bra då vi fick in bra mängd data för vår undersökning. 

Intervjun filmades för att inte missa några reaktioner så som nickningar. Det innehåll som var 

intressant för undersökningen transkriberades. 
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SAMTALSINTERVJU 
    
I Metodpraktikan (2012) tas fem olika områden upp där “samtalsintervjun” är en bra metod 

att använda sig utav. I det här arbetet används område nummer fem ”som ett komplement till 

annan forskning.” (Esaiasson et al, 2012, s. 256). Esaiasson et al (2012) skriver också att den 

här typen av intervju är vanligt förekommande när man använder fokusgrupper och när man 

använder det i samband med redan statistisk orienterade resultat. Intervjun kan inte och är inte 

tänkt att den ska stå för sig själv. Den ska tillsammans med fokusgruppen bidra till en djupare 

förståelse för den situation som SVT befinner sig i vilket främjar uppsatsens syfte. 

 

Vi intervjuade Robert Olsson som är chef för allmän TV på SVT i Göteborg och som 

tillträder tjänsten som programdirektör för nyheter och samhälle den 1 september 2013. 

Olsson var också med och tog fram Aktuellts nya format. Intervjun med Olsson gjordes via 

telefon den 29 april 2013 och spelades in. De delar av intervjun som ansågs viktiga för det här 

arbetet transkriberades. 

 

URVAL OCH AVGRÄNSNING 

URVAL 
Vi har valt att titta på hur SVT kan möta den unga generationen för att få dem att konsumera 

deras nyheter. Vi valde SVT för att Rapport och Aktuellt tillsammans utgör en stor del av 

nyhetsförmedlingen i Sverige idag. Dessa två program tappar tittare och lockar få unga vuxna. 

Det här blev bakgrunden till problematiseringen för vårt arbete och det var därför vi valde 

SVT.  
 

AVGRÄNSNING 
I kategorin “unga vuxna” har vi valt att titta på 20-30 åringars konsumtionsvanor. Vi ville ha 

en relativt snäv målgrupp som vi trodde konsumerade på ett likvärdigt sätt. Eftersom vi har 

valt att titta på nyhetsutbudet utifrån konvergenskulturen så tyckte vi ålder var den mest 

intressanta faktorn då skillnaden i konsumtionen till stor del har att göra med 

generationsfrågan och då ålder. Det här valet gjorde vi också för att 20-30 åringar ingår i två 
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olika målgrupper, vars tittarsiffror sjunker, när man analyserar tittarsiffror på MMS. De två 

grupperna är 15-24 år och 25-39 år men vi kände att den ena gruppen var för ung och den 

andra för gammal för att passa in på ”unga vuxna” som var den gruppen vi ville undersöka, 

därför valde vi 20-30 åringar.  

 

Vi kommer inte att göra någon ingående analys över hur Rapport och Aktuellt produceras och 

distribueras idag, dilemmat är att de tappar tittare och lockar få unga. Vi kommer att fokusera 

på de ungas konsumtionsvanor idag, hur de vill konsumera samt diskutera åt vilket håll SVT 

borde gå i framtiden för att få 20-30 åringar att konsumera TV-nyheter. 

 

RESULTAT 

FOKUSGRUPPEN 
 

Deltagare: 

Emma, Carl, Jonathan, Mikael, Petra, Oskar och Malin (Namnen är fingerade). 

Sammanfattningsvis så var nyhetskonsumtion ett ämne som de flesta i fokusgruppen hade 

mycket åsikter om. Det var många gånger som frågor och ämnen återkom och flöt in i 

varandra vilket var bra för diskussionen. Efter intervjun var det flera som stannade kvar och 

berättade att det hade varit en intressant diskussion och att de nu måste börja konsumera mer 

nyheter. I intervjun kommer Aftonbladet på tal vid ett flertal tillfällen. Vid alla tillfällen är det 

den digitala tidningen det refereras till. 

 

Intervjun börjar med frågan vad en nyhet är och varför man tittar på nyheter. Svaren är 

blandade och de olika faktorerna som kommer upp är att nyheter är någonting viktigt som har 

hänt, det är någonting vettigt, nyheter är det som går på SVT och TV4, nyheter är det som är 

djupare och berättas av en reporter, YouTube-klipp är inte nyheter och nyhetstittande är en 

social grej. Vad som är nyheter är ofta något som definieras av media. 
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Jag är fortfarande kvar i den här barndomsgrejen att man känner, att man känner att man 

gör nytta när man ser på nyheterna för det är vettigt TV-tittande å så där. Men sen är de klart 

att de är ju man vill ju va en del av samhället på något sätt å se hur, hur vad som händer men 

sen är det ju också en social grej tycker jag att de är ju ett sätt att då prata med andra om de. 

Så jag tror de är mycket att det handlar om det också. Sen så de här med vad som är nyheter 

de är ju svårt för vi väljer ju inte de på nåt sätt utan de är ju dom som ger oss nyheterna som, 

de här kommer ni förmodligen tycka är intressant, så de här är en nyhet. – Carl 

 

När det kommer till konsumtion av nyheter så tittar ingen av deltagarna regelbundet (minst 3 

dagar i veckan) på TV-nyheter varken på linjär TV eller på webben. Det är heller ingen som 

tror att de skulle börja titta i framtiden. De som sporadiskt tittar på nyheterna gör det på 

morgonen. En av deltagarna tittar regelbundet på SVTs morgonprogram som sänder nyheter 

två gånger i timmen. Två av deltagarna tittar sporadiskt på samma program medan övriga 

varken tittar på morgonen eller kvällen när det kommer till SVTs nyheter. En av deltagarna 

tittar när hon besöker sina föräldrar och det gör hon bara för att de tittar. Generellt så anser 

deltagarna att om man ser en nyhetssändning så är det på grund av att man råkar hamna där 

just då snarare än att man sökte upp sändningen. 

 

Ibland råkar jag se det av misstag på SVTplay de är inte så här att nu ska jag sätta mig å 

kolla på Rapport utan de är om jag ska titta på nåt så råkar jag... – Oskar 

 

Några av deltagarna menar på att det är intresset som styr ifall man letar upp en specifik 

nyhetssändning. Har det hänt någonting som man själv tycker är intressant eller viktigt så 

tittar man på TV-nyheterna.  

 

Vidare varför deltagarna inte tittar på SVT:s nyhetssändningar är för att alla istället 

“rubrikläser” nyheterna, sällan på SVTs webbsida men framförallt på Aftonbladets hemsida. 

Det är ett snabbare sätt att bli uppdaterad och man kan därefter välja att titta på ett specifikt 

klipp utifrån ens intresse i rubrikerna. 
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Man läser först rubriker, sen så skummar man texten å sen kollar man inslaget om de är värt 

å kolla in. – Oskar 

Aftonbladet är väl typ såhär att man får nyheterna på köpet när man kollar skvaller. – Malin 

Det är enklare att gå till aftonbladet å dom är snabbare att få ut rubrikerna å.. Men dom har 

ju samma tänk liksom men då ska man gå in på deras sida också... – Oskar 

 

Deltagarna använder ord som “viktigt” och “trovärdigt” när vi frågar om SVT:s status som 

nyhetsförmedlare. Alla tycker att SVT är en trovärdig nyhetsförmedlare. 

 

Jag tycker att Rapport har mer status än TV4 tillexempel, å jag vet inte om de är för att jag 

tycker att SVT har mer status än TV4 men de är ju säkert också för att jag är uppväxt med att 

titta på rapport istället. – Malin 

 

Vid flertal tillfällen under intervjun nämns aftonbladet som en jämförelse. Så är även fallet 

när trovärdighetsfaktorn är på tal. Alla deltagare instämmer i att SVT är mer trovärdigt än 

Aftonbladet men det är ingen avgörande faktor för hur man konsumerar. 

 

De är ju de som är så konstigt med Aftonbladet jag vet om att jag inte kan lita på de, ändå är 

det där jag går in och läser nyheter. – Malin 

Petra instämmer med “ja de är sjukt” och skrattar. 

 

Alla deltagare använder Aftonbladet varje vecka och flera av dem använder sidan varje dag, 

det är förmodligen därför Aftonbladet ofta nämns som referens under intervjun. Flera av 

deltagarna nämner att Aftonbladet inte är den mest trovärdiga källan men att det ändå är det 

man väljer. När vi frågar om deltagarna brukar ta reda på om klipp som delas på Internet är 

sanna eller inte så blir det väldigt tyst tills Petra medger att hon aldrig är källkritisk. 
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I intervjun tar vi upp frågan om huruvida interaktion är viktigt i nyhetskonsumtion. Ingen av 

deltagarna är aktiva med att kommentera eller dela nyhetsklipp på nätet. Det är bara två av 

deltagarna som uppger att de använder sig av så kallade “push-notiser” men att de bara klickar 

vidare på länken om rubriken är nog lockande. Ingen av deltagarna har någonsin delat ett 

nyhetsklipp från SVT och medger samtidigt att det är nyhetsklipp från Aftonbladet som i 

störst utsträckning delas och syns i sociala medier. Många i gruppen har tagit del av nyheter 

via länkar i sociala medier. När vi ställer frågan vad det är som gör att man klickar in på ett 

länkat nyhetsklipp så nämns faktorer som vilken bild som länkas till klippet och vem det är 

som länkar. 

 

Vem som lägger upp och hur många som lägger upp det också kanske.Kan det vara så att nu 

har han delat plus åtta av mina andra vänner delat den då känner väl lite mer jag mig att gå 

in och faktiskt titta på vad det är, om den har fått så många att engagera sig. – Mikael 

 

Något som diskuteras fram i gruppen är att valbarhet är ett måste men samtidigt orkar man 

inte göra aktiva val. Flera av deltagare brukar se nyhetsklipp via länkar som delas i sociala 

medier men de uppger samtidigt att mängden “skit” som sprids via sociala medier gör att man 

inte orkar ta del av allting.  En av deltagarna säger att klipp som delades förut hade mer tyngd 

och att det kändes viktigare till skillnad från idag då vad som helst delas utan någon som helst 

kvalitetsgaranti. 

 

Det är ju det här ständiga att man ska vara uppdaterad hela tiden och ibland pallar man ju 

inte det liksom så då stänger man ju av liksom men ja. – Petra 

 

I frågan om mobilitet och valfrihet det vill säga att man kan ta del av nyheter vart som helst 

och när som helst så tycker samtliga att det är “A och O”. Man ska kunna se nyheter i mobilen 

eller surfplattan vart man än befinner sig och när som helst på dygnet. TV-tablån är därmed 

inte lika relevant längre. Deltagarna är inte färdiga med sin dag varken när Rapport sänds 

19.30 eller vid 21.00 när Aktuellt sänds. Att man varit “up to date” hela dagen gör också att 

man hellre slötittar på någonting än koncentrerar sig på nyheterna på kvällarna. 
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Jag tycker väl egentligen att kvallen är det viktigaste men sen så sitter jag ändå bara å tittar 

på Aftonbladet å... tar åt mig det där... – Jonathan 

 

Petra instämmer direkt och säger att man skulle vilja ha en kombination av SVT och 

Aftonbladet men att det är svårt. Carl lägger till att han tycker morgonnyheterna är någonting 

i den stilen. Man får reda på allt som har hänt men kort och koncist, lite som på Aftonbladet. 

Efter att delen “hur deltagarna konsumerar nyheter” var klar gick vi vidare med frågorna 

angående vad deltagarna skulle tycka om idén med målgruppsanpassade nyheter baserade på 

ålder. 

 

Alla funderade först men sedan säger en av deltagarna att han tror att det skulle fungera. 

Senare i diskussionen håller dock flera av deltagarna med om att man vill att det ska vara 

personligt idag. Samtliga vill de att den målgruppsanpassade nyhetssändningen för unga 

vuxna ska vara kortare än 30 minuter. Om den ska gå på linjär TV så skulle 15 minuter vara 

lagom. Om nyheterna ligger på SVTplay, som vår tanke är, då tycker samtliga deltagare att 

det skulle vara bättre med en 5 minuters sändning som kort tar upp alla nyheter där man sedan 

kan klicka sig vidare på det man blir intresserad utav. När vi frågar om det finns något 

intresse av ett program som gör en nyhetssammanfattning i SVT i slutet av veckan så tycker 

flera deltagare att det är en bra idé.  

 

Jag hade tyckt om om det var en sammanfattning å då kanske jag skulle sett mer än fem 

minuter också. Om den är en kvart då hade jag nog suttit en kvart å sett. – Emma 

 

Om SVT skulle starta ett nytt nyhetsprogram så tycker samtliga deltagare att en viktig faktor i 

den “nya sändningen” är vem som läser upp nyheterna. Petra skulle vilja ha ett yngre 

nyhetsankare medan Jonathan tycker att det hade varit en rolig idé att byta ankare varje vecka. 

Petra instämmer.                                               
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Vidare så frågar vi vad deltagarna skulle tycka om att SVT startade “SVT3” på nätet. Tanken 

med “SVT3” är att göra en webbaserad kanal för unga vuxna på SVT-play där man paketerar 

innehåll riktat till en specifik målgrupp så som 20-30 åringar. Flera av deltagarna tycker att 

det skulle vara en jättebra idé. På den kanalen skulle de vilja ha lite av varje så som nyheter, 

nöje och serier. Dock skulle de vilja ha en rullande dygnstablå för “SVT3” så att de kan 

använda kanalen som “bakgrunds TV”. Så de inte aktivt behöver välja vad de ska titta på. 

Något som samtliga håller med om är att det är viktigt att blanda upp viktiga saker som 

nyhetsklipp med oviktiga saker. 

 

Men överlag så tror jag att man också har med bland alla nyheter sånna hära oviktiga saker 

som veckans topp tio YouTubeklipp å kanske lite appar å sånt jag vet inte kanske sånna här 

saker som på nåt sätt är så viktigt men ändå så oviktigt. – Carl 

 

Flera av deltagarna tror att man skulle titta på nyheterna om de var paketerade i “SVT3”. Det 

är större chans att man stannar kvar och tittar på en fem minuters sändning där än att söka sig 

till Rapports eller Aktuellts betydligt längre sändningar. I samma diskussion kommer det fram 

att alla utom en använder SVT play men inte för att konsumera nyheter. I vilken utsträckning 

de konsumerar SVTplays andra program framgår dock inte. 

 

Vi kommer återigen in på frågan om det är viktigt att få nyheter som är anpassade eller 

specifikt riktade till en själv. Här håller alla med om att det vore bra att få nyheter som är 

anpassade efter ens eget intresse men att det samtidigt är viktigt att få ta del av de stora 

nyheterna som berör hela samhället. Emma nämnde tidigare i intervjun att det här var viktigt 

för att inte fastna i en sorts nyheter. En idé som diskuterades, och som alla tyckte var bra, var 

att man skulle kunna skapa sig en egen “SVT-profil” där man kan fylla i vad man är 

intresserad av och utifrån det få en skräddarsydd nyhetsrapport. Dock kommer vi tillbaka till 

problemet med valbarhet. 

 

Val är alltid kul men de är jobbigt när man måste göra aktiva val. – Oskar 
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INTERVJU ROBERT OLSSON 
I och med att den här uppsatsen fokuserar på SVT och Public Service så intervjuade vi chefen 

för allmän-TV i Göteborg tillika efterträdande programdirektör för nyheter och samhälle på 

SVT, Robert Olsson. Intervjun gjordes den 29 april 2013. 

Inledningsvis så bad vi honom kommentera den statistik från MMS som visar på att det är 

relativt få unga som tittar på SVTs nyheter. Han tycker att det förhållandevis är många unga 

som tittar på nyheter i SVT men konstaterar ändå att det är en stor grupp över 60 år som tittar 

på 19.30-sändningen i Rapport. Han påpekar att det är Aktuellt som är nyhetsprogrammet som 

riktar sig till unga vuxna och småbarnsföräldrar.  

 

Olsson var med och tog fram den nya varianten av SVTs Aktuellt där de valde att göra ett 60 

minuters nyhetsprogram istället för 30 minuter. Unga vuxna och småbarnsföräldrar är 

sändningens huvudmålgrupp med anledning av att unga vuxna och småbarnsföräldrar inte har 

tid att titta på nyheter tidigare på kvällen. Sändningen är uppbyggd på så sätt att under de 18 

första minuterna så får man en sammanfattning av de viktigaste nyheterna som sen följs av 

längre intervjuer och analyser under resterande delen av programmet. Sist i programmet är det 

en 5 minuter lång sammanfattning. 

 

Olsson berättar att SVTs webb har ökat med 22 % de senaste åren och har 2,6 miljoner unika 

besökare varje vecka. Det är siffror som SVT uppnått som resultat av att man vill möta 

konvergenskulturen. ”Det är en enorm utveckling på väldigt kort tid”, säger Olsson. Han 

försvarar dock den traditionella linjära TVn: ”Fortfarande är det ju så att de stora 

nyhetsprogrammen är ju de som går i det linjära tittandet oavsett om du då lägger ut det som 

vi nu gör på webben.” – Olsson 

 

”SVT måste stå på båda benen” dels hänga med i utvecklingen på Internet och dels behålla 

den stora tittargruppen i det linjära programutbudet. Samtidigt så är Olsson medveten om att 

utvecklingen går snabbt och det är allt fler äldre som tar till sig den nya tekniken och som 

börjar konsumera nyheter på andra plattformar. 
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Så här tänker Olsson att unga konsumerar SVTs nyheter; de surfar mobilt och får nyheter i ett 

konstant flöde under hela veckan. En del tittar sporadiskt via sociala medier och på webben 

och när de fastnar vid något intressant så vänder de sig till Rapport eller Aktuellts 

nyhetssändningar för att få reda på mer om det de är intresserade av. Under ett nyhetsdygn så 

har SVT några "hörnstenar" som är de linjära huvudsändningarna, där emellan gäller det att 

vara först på webben med bra innehåll, menar Olsson. SVT vill vara Top-of-mind-kanalen när 

det gäller nyheter på Internet. Det är någonting som SVT självklart strävar mot säger Olsson, 

men det är också en stor nöt att knäcka.  

När vi pratar om nyheter på nätet så kommer Olsson ofta in med Aftonbladet som ett exempel 

på en nyhetskälla som lockar många besökare men att SVT inte nödvändigtvis måste bli bättre 

än Aftonbladet. 

 

”Vi håller på väldigt mycket med det, å jag kanske inte sagt att vi ska bli större än 

Aftonbladet, så säger vi inte. Men vi ska bli mer giltiga för nyhetskonsumenten och den 

konsument som snabbt vill uppdatera sig på ett skeende ska i större utsträckning välja oss det 

kravet tycker vi att vi kan ha utifrån vårt sändningstillstånd, tycker vi att vi kan ålägga oss 

det.”  – Olsson 

 

Rörlig bild är SVT:s huvudfokus och de har inga planer på att göra en mer textbaserad 

nyhetsupplaga på nätet som skulle kunna konkurrera mot Aftonbladet.  

 

”Där måste man ju skriva några rader emellanåt men hela utvecklingen internationellt går ju 

att det är de rörliga klippen som ökar å det är ju vår huvudprofession vi kan ju inte skriva 

texter, så att vi är ju kassa på det, det kan dom ju på tidningarna...” –  Olsson 

 

Olsson pratar mycket om att SVT får bra betyg av unga vuxna i attitydmätningar och att den 

utvecklingen ser mycket positiv ut. Vi påpekar att attitydmätningar inte på något sätt speglar 

faktiska tittarsiffror vilket han höll med om. Olsson berättar också att enligt undersökningar 
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som SVT har gjort så uppger folk att de väljer Aftonbladet även fast de gillar SVT bättre, 

vilket tyder på att SVT är väl medvetna om den paradoxen. Folkets förtroende är en enorm 

potential som SVT inte får full utdelning av.  

 

ANALYS OCH DISKUSSION 

 

METODDISKUSSION  
Vi tycker att metoderna vi har använt oss av för att ta reda på våra frågeställningar är 

relevanta. En fokusgrupp kändes som det vettigaste sättet att närma sig problemet på även om 

det självklart är svårt att generalisera konsumtionen helt utefter fokusgruppens resultat. 

Intervjun med Robert Olsson tillförde också mycket. Hans syn utifrån SVTs perspektiv kunde 

styrka vissa funderingar vi hade men också bli paradoxer gentemot den statistik vi fått fram. 

Den här metoden skulle kunna byggas på med faktiska observationer om hur de unga 

konsumerar nyheter. Möjligheten finns att de konsumerar på ett annat sätt än vad de säger 

eller själva inte är medvetna om. Dock finns det ingen anledning att tro att någon i det här 

arbetets fokusgrupp försökte framhäva sig själv som “bättre” än vad personen egentligen var 

då diskussionen dels inte var särskilt kontroversiell och dels upplevde vi att informanterna var 

väldigt avslappnade, öppna och ärliga. 

 

När det gäller den insamlade data från MMS så är det också svårt att generalisera utifrån de 

snitt vi har fått fram. Det finns många faktorer som kan styra tittarsiffrorna och snitten. För att 

få mera generella siffror skulle fler datum behövt räknas in i snittet och man hade kanske 

behövt titta på olika dagar i veckan för att se om det är stor skillnad på tittarsiffror och 

målgrupper. Att MMS från mars 2012 mäter Aktuellt i block är också en faktor som skulle 

kunna tas med. Dock visar undersökningarna från SOM-institutet och från Nordicoms 

Internetbarometer att konsumtionen av nyheter minskar och vanor förändras. Vi anser därför 

att snitten vi räknat ut baserat på data från MMS tillsammans med övrig tidigare forskning 

utgör en bra grund för att visa på problemet.   
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RUTINER 
Det är tydligt att det inte finns några klara rutiner för hur deltagarna konsumerar TV-nyheter. 

Jenkins (2012) pratar om att konsumenterna idag har helt andra möjligheter att konsumera 

nyheter när och vart de vill via olika medieplattformar. Det finns inte längre ett behov för 

människor att skapa sig en rutin kring att titta på nyheter vid en speciell tid för idag skapar 

människor sina egna rutiner. ”Konvergens innebär inte en slutlig stabilitet eller enhet. Den 

verkar som en enande kraft men befinner sig alltid i ett dynamiskt förhållande till 

förändring...” (Jenkins, 2012, s. 22). Deltagarna lever mitt i konvergenskulturen där tekniken, 

globaliseringen och digitaliseringen tillsammans gör att alla förändringar kan ske/sker otroligt 

snabbt. Det här kan vara en faktor till att människor idag inte hinner skapa sig några rutiner. 

Innan en vana har uppstått har det kommit något nytt på marknaden.  

 

Att en av deltagarna bara tittar på nyheterna tillsammans med sina föräldrar när hon är på 

besök hemma tyder på att den generationen har en annan rutin. Föräldrarna är uppvuxna i 

masskulturens era då TV-nyheter var någonting som skapade rutiner i vardagen och det man 

förhöll sig till. Som Webster (2005) skrev så tittar vi på det vi är vana vid. Precis som de äldre 

skapade sina rutiner så har deltagarna skapat sina så som att gå in på Aftonbladet. Då en rutin 

är ett vanemönster så kan det vara ett beteende som är svårt att bryta eller förändra. Som 

Internetbarometern från Nordicom (2012) visar så konsumerar unga vuxna onlinenyheter 

främst via en dagstidnings webbsajt. I fokusgruppensfall är det Aftonbladet. SVT:s utmaning 

är således att försöka skapa en rutin hos de unga konsumenterna att börja titta på nyheter och 

att välja SVT när de konsumerar.  

 

Att ha en sammanfattning av nyhetsveckan som gått var en uppskattad idé. Har man inte haft 

tid att se nyheterna under veckan men ändå vill ta del av det som har hänt så kan man titta på 

sammanfattningen. Flera av deltagarna medger att nyheterna är någonting viktigt och att man 

vill vara uppdaterad. En sammanfattning tror vi skulle kunna vara en funktion som fungerar. 

 

Något som vi funderar över är vad som egentligen klassas som en rutin idag. Betyder eller 

behöver rutin vara samma för de yngre som för de äldre? Aktuellt har i slutet av sin sändning 
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en 5 minuter lång nyhetssammanfattning varje dag men våra resultat visar på att deltagarna 

knappt tittar på SVTs nyheter överhuvudtaget. Med tanke på vad deltagarna har sagt, 

statistiken från MMS och tidigare forskning så är det kanske rimligare att försöka skapa en 

rutin som innefattar att de unga tittar en dag i veckan än att få dem att börja “surfa nyheter” 

varje dag. Förslaget om att göra en sammanfattning av nyhetsveckan skulle kunna vara ett 

försök till att få in en rutin så att de unga till en början iallafall konsumerar den sändningen. 

Sammanfattningen skulle i så fall kunna blanda “viktiga och oviktiga nyheter” som deltagarna 

nämner och man skulle kunna satsa på ett ankare som tilltalar en yngre målgrupp vilket också 

tas upp i fokusgruppen. Om det här formatet skulle bli lyckat kan det leda till att de unga 

känner ett behov av att konsumera mer nyheter och förhoppningsvis väljer de SVT ifall det 

har blivit en rutin att titta på nyheter där. För att skapa dessa rutiner krävs förmodligen en 

förändring i distribution och produktion hos SVT vilket diskuteras mer lite senare. 

 

RUBRIKER 
“Rubrikläsning” är ett återkommande ämne när deltagarna diskuterar hur de konsumerar 

nyheter. Aftonbladet är snabbare och mer underhållande och det är därför deltagarna går in 

och läser och tittar på klipp där. Att SVT också använder sig av rubriker till sina klipp tas upp 

i diskussionen men deltagarna medger att de ändå väljer Aftonbladet framför SVT då man får 

lite av allt där så som skvaller. Aftonbladet är en kommersiell tidning paketerad på det sättet 

att man verkar konsumera allvarliga nyheter på samma okritiska sätt som man konsumerar 

skvaller. Johansson (2008) pratar om två styrfält och Aftonbladets nyhetsvärdering är 

förmodligen mer styrd av det publiken vill ha än vad de bör ta del av. Det här resultatet är 

intressant då det visar på att många är kvar i masskulturkonsumtionen eller den kommersiella 

kulturen som Jenkins (2012) pratar om.  

 

Samtidigt lever deltagarna mitt i konvergenskulturen. Därför måste SVT bli bättre på 

transmedialt berättande genom rubricering för att inte tappa den som bara läser rubriker. 

”Varje del måste kunna stå på egna ben så att man inte måste ha sett filmen för att kunna spela 

spelet och vice versa. Varje produkt är en väg in i helhetskonceptet.” (Jenkins, 2012, s. 103). 

SVT behöver få de tittarna som bara rubrikläser att välja SVT och känna sig nöjda efter 

rubriken. Om SVT skulle sträva efter att skriva rubriker som Aftonbladet gör så kan det vara 

ett steg närmare mot en kommersiell nyhetsretorik. Strömberg (2011) menar på att rubriker 
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kan tendera till att handla om ”att” någonting har hänt istället för att tala om ”vad” som har 

hänt för att locka konsumenten att klicka fler gånger. Det ultimata skulle därför vara rubriker 

som både tillfredsställer nyhetsbehovet men också lockar till att klicka sig vidare från en 

rubrik i text till ett rörligt klipp. Enligt R. Olsson (personlig kommunikation, 29 april 2013) är 

rörlig bild deras huvudfokus men argumentet att SVT inte kan skriva är förmodligen inte ett 

argument som är försvarbart i längden. I dagens samhälle där “multikompetens” är ett vanligt 

figurerande begrepp, ett begrepp som syftar på att jobba mellan de olika medierna så borde 

det även vara fullt möjligt för SVT att ha folk som är duktiga på att skriva. Förmodligen finns 

det redan folk på SVT som kan skriva men det verkar finnas ett motstånd till att arbeta med 

text. Som Internetbarometern från Nordicom (2012) visar är det främst på dagstidningarnas 

webbsajter som unga vuxna konsumerar nyheter. SVT behöver kanske därför jobba mer med 

text på sin webbsajt för att få unga att välja SVT.  

 

Aftonbladet är förmodligen duktig på rubricering och att locka till läsning då det i stor 

utsträckning är där deltagarna konsumerar sina nyheter. Aftonbladet deklarerade i år att de är 

den första tidningen i Sverige som går med vinst på sin onlinetidning och sannolikt även den 

första i världen. De har också i dagsläget historiskt flest läsare per dag (Helin, 2013, 13 

februari). Det här gör att de är en av eller är den mediekanal som leder utvecklingen i Sverige 

när strukturomvandlingen mellan analog till digital media sker. Deras mål för 2013 är bland 

annat att kvällstidningen ska bli TV, i både live och i programform (ibid). Att konvergera och 

arbeta med rörlig bild likaväl som med text är istället deras mål vilket visar på att de möter 

multikompetens med öppna armar. Aftonbladets siffror är tydliga, läsarna gillar det de gör och 

den kommersiella nyhetskonsumtionen växer sig stark.  Det här en utveckling som är svår att 

möta för ett icke kommersiellt bolag. Samtidigt är SVTs mål, enligt R. Olsson (personlig 

kommunikation, 29 april 2013) att vara först på webben med bra innehåll. Om det är den mer 

kommersiella typen av nyheter tittarna vill ha så måste kanske SVT ändå försöka vara med på 

det tåget. Frågan är hur man ska bära sig åt? Nya Aktuellt är absolut ett bra försök till att möta 

de yngre och visar på att SVT tänker rätt i många avseenden, men fortfarande så verkar 

anpassningen inte riktigt tilltala konsumenten. 
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VALBARHET 
Enligt deltagarna är valfrihet A och O för att man ska konsumera nyheter. Att alla har börjat 

konsumera och producera innehåll hela dagarna ses både vara en för och en nackdel enligt 

deltagarna då möjligheterna blir fler men parallellt blir också valen fler. Castells (2000) menar 

på att det är vår interaktion som bidrar till förändringar så det här problemet är skapat av oss 

själva. På grund av att man under hela dagen håller sig “up to date” via sociala medier och 

nyhetssajter så väljer man att inte titta på långa nyhetssändningar när man blir ledig på 

kvällen. Man vill hellre konsumera något “lättare”.  

 

Problemet med valbarhet tror vi är svår att komma åt och det beror på att det inte finns några 

tydliga riktlinjer åt vilket håll man ska gå. Många faktorer blir motsägelsefulla enligt oss. Som 

diskuterats innan så “borde” SVT bli bättre på rubricering för att inte tappa många av de unga 

som bara konsumerar rubriker. Samtidigt verkar de unga vara mätta på information efter en 

lång dag. Frågan är om SVT ska vara en av de aktörerna som “tröttar ut” konsumenten med 

“ytliga nyheter” under dagen så som rubriker. Förmodligen måste de vara det för att unga ska 

ta del av deras nyheter överhuvudtaget. Orkar man inte titta på kvällen måste SVT jobba för 

att de unga ska konsumera på dagen vilket många gör genom rubrikläsning. Å andra sidan 

kanske man inte ska ge sig in i den kommersiella “klickkampen” men då måste man 

förmodligen producera kvällsnyheterna på ett annat sätt för att locka trötta konsumenter till 

tittning.  

 

Att cirkulera på många plattformar är då förmodligen nödvändigt men kanske inte den bästa 

lösningen. Precis som Chyi och Chadhas (2012) undersökning visar så använder bara 5 % 

mobilen till att surfa nyheter. Det kan därför lika väl vara hur SVT väljer att producera sina 

nyheter på kvällen som är det man istället borde satsa mer på. R. Olsson (personlig 

kommunikation, 29april 2013) säger att det är de stora nyhetsprogrammen i den linjära TVn 

som läggs på nätet. Kanske ska man vända på produktionen och börja skapa nyheter direkt 

anpassat för webben. Förmodligen måste de hitta en balans.  

 

Bolter och Grusin (2000) tar upp att medierna fortfarande är beroende av varandra på mer 

eller mindre synbara sätt och att det är för tidigt att gå över helt till bara ett distributionssätt.  
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Det är därför fortfarande viktigt att SVT är kvar i den traditionella broadcasten och samtidigt 

hänger med i utvecklingen i “new media” för att “lyckas”. Att “stå på båda benen” är 

någonting som R. Olsson (personlig kommunikation, 29 april 2013) är fullt medveten om och 

som är ett måste. SVT satsar mycket på webben men enligt våra deltagare och snitten vi 

räknat ut baserat på MMS data så har SVT inte lyckats locka dem att konsumera nyheter där 

heller. Vi tror att man måste tänka mer nytt, som att skapa nyhetsprogram direkt till webben 

istället för att göra om ett redan existerande koncept som Aktuellt. Vad skulle hända om man 

bara bytte namn på programmet?    

 

TROVÄRDIGHET 
Trovärdighet diskuteras ofta i samband med val av nyhetskälla. Fokusgruppen var själva 

förbryllade över hur motsägelsefullt det är att gå till en kanal som de har mindre förtroende 

för, i det här fallet var det Aftonbladet. Ur ett icke kommersiellt synsätt så är det positivt att 

fokusgruppen är medveten om att det strider mot det sunda förnuftet att konsumera något man 

egentligen inte tror på. Redan under framväxten av masskulturen så sågs den okritiska 

konsumtionen som ett hot (Johansson & Miegel, 2002). Kommersiella krafter styr 

medieinnehåll med syfte att tjäna pengar vilket förmodligen bottnar i nyhetsvärderingens två 

styrfält som Johansson (2008) tar upp. 

 

Trots att deltagarna medger att de ser SVT som mer trovärdigt än Aftonbladet, vilket också 

kan styrkas av SVTs attitydmätningar, så väljer deltagarna att först gå till Aftonbladet. Man 

skulle kunna säga att Aftonbladet rider på masskulturens våg av konsumenter som okritiskt 

konsumerar berättelser och nyheter som man främst gjorde under folkkulturen. Trovärdighet 

verkar alltså inte vara den viktigaste faktorn enligt deltagarna och precis som Creeber (2008) 

skriver så är det lika viktigt att nyheter är informerande som underhållande.  

 

Som R. Olsson (personlig kommunikation, 29 april 2013) nämnde i intervjun så har SVT en 

enorm potential när det gäller trovärdighet men frågan är hur man ska göra trovärdighet 

attraktivt för en ung konsument i konvergenskulturen utan att för den delen tappa 

trovärdighet.  Kan det vara så att trovärdigheten i det här sammanhanget är “betydelselös” då 

de ungas nyhetsvärdering och konsumtion inte stämmer överens. Om 
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konsumentens/deltagarnas behov blir mättat och tillfredsställt av de mer “underhållande” 

nyheterna så som i Aftonbladet så kanske trovärdigheten i det här sammanhanget blir en 

nackdel. 

 

MÅLGRUPPSANPASSADE NYHETER 
En idé som vi pratade med deltagarna om var målgruppsanpassade nyheter baserat på ålder 

vilket flera var positiva till. Det var många olika faktorer som togs upp, bland annat att 

nyheterna blir mer personliga om de är målgruppsanpassade, vilket de gillade. Precis som 

Siapera (2012) och Wellman (2001)  pratar om så kan vi och är vi mer personliga idag då 

Internet och framförallt sociala medier gör det möjligt. Sociala medier kan därför vara en 

bidragande faktor till att deltagarna även vill att nyheterna ska vara mer personliga. Tittar man 

tillbaka på rutin som togs upp tidigare kan man se det som att det här är ett vanemönster 

skapat i konvergenskulturen. Vi har inga tydliga rutiner men vi skapar oss ändå vanor. 

 

När det pratades om personligt inriktade nyheter kom också idén om att göra sin egen profil 

på SVTs hemsida för att få nyheter efter intresse. Flera av deltagarna tyckte det var en bra idé 

vilket förmodligen också har att göra med att vi är så vana vid att kunna skapa oss en egen 

värld på Internet. Bolter och Grusin (2000) menar på att TV kommer att se ut mer som ny 

media, därför borde en personligare sändning fungera då man är mer personlig i de nya 

medierna. Deltagarna var alltså positivt inställda till individuellt anpassade nyheter men 

uttryckte ändå vikten av att få en bred och allmän nyhetsrapportering. För att minimera 

effekten av ett divergerat samhälle som Berglez och Olausson (2009) menar kan vara en 

bieffekt av konvergens så är det viktigt att SVT fortsätter att spegla hela samhället. Det är 

också viktigt för att leva upp till kravet i sändningstillståndet.  

 

Som Jenkins (2012) menar på så ligger makten hos konsumenterna i konvergenskulturen 

snarare än hos massmedierna som i masskulturen. Man vill kunna “surfa” sig fram bland 

rubriker och ta del av det man tycker är intressant eller gå vidare. TV-mediernas linjära 

nyhetssändningar i sig är inte särskilt anpassat efter den moderna nyhetskonsumenten. När 

man tittar på en 30 minuter lång nyhetssändning så lämnar man ifrån sig makten att själv surfa 

vidare till nästa “rubrik”. Man är låst vid att ta del av en hel sändning i samma takt som alla 
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andra. “Alla andra” är idag enligt tittarsiffror de över 60 år som är vana att konsumera långa 

nyhetssändningar. Som vi nämnde i inledningen så kvarstår frågan om det är den yngre 

generationen som ska anpassa sig till den äldre generationens konsumtionsvanor?  Precis som 

Carlsson & Koppfeldt (2008) nämnde så vill vi idag ständigt ha någonting som är bättre och 

mer underhållande vilket gör att tittaren aldrig får bli uttråkad för då byter den kanal. Därför 

diskuterades längden på TV-nyheternas sändningar och deltagarna kom fram till att en 5 

minuters sändning som tog upp alla nyheter i sin korthet skulle vara bra. Efter sändningen 

skulle man kunna klicka in på det man var intresserad av för att höra och se mer.  

 

”5 minuter sändningen” kan kopplas samman med rubriksurfingen. Att få se små korta klipp, 

tillräckligt underhållande för att klicka vidare kan ses som en form om rubrikläsning men i 

rörlig bild. Om SVT inte har planer på att arbeta mer med textbaserat innehåll så kanske man 

kan ta lärdom av Aftonbladets sätt att rubricera artiklar men sätta det i verk i rörlig bild, utan 

att för den delen tappa trovärdighet och seriositet.  

 

Som tidigare nämnts konsumerar vi det som är lätt att konsumera (Boczkowski, 2010).  

Aktuellt har idag en nyhetssammanfattning på 5 minuter i slutet av sin nyhetstimme men 

deltagarna hittar inte dit. Sändningen i Aktuellts nyhetstimme är inte ”svår” att konsumera 

men den behöver paketeras på ett sätt som gör att de unga hittar dit. Om SVT idag skulle 

starta ett nytt målgruppsanpassat nyhetsprogram för 20-30 åringar så är det här någonting man 

borde tänka på.  

 

Nästa sak som togs upp handlade om paketering. Deltagarna trodde att de skulle titta om 

nyheterna var 5 minuter men det berodde på hur sändningen var paketerad. För att deltagarna 

ska konsumera nyheterna måste de komma naturligt till dem och då behövs en kanal runt 

omkring. Vi berättade idén om ”SVT3” vilket deltagarna tyckte var briljant. Att starta en 

kanal är ingenting man gör hur som helst men det visar ändå på att det är viktigt vart och hur 

nyheterna distribueras. Aktuellt gjordes om från 30 minuter till 60 minuter med syfte att få 

unga vuxna och småbarnsföräldrar att titta. Trots det visar av oss uträknade snitt baserat på 

tittarsiffror från MMS Hottop (http://www.mms.se) att Aktuellt under april 2013 hade cirka 

72 000 tittare per program i målgruppen 25-39 och cirka 362 000 tittare per program i 
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målgruppen 60+. Det verkar inte spela någon roll för de yngre om nyhetssändningen är 30 

eller 60 minuter lång, de tittar ändå inte. Det spelar heller ingen roll för de äldre om 

sändningen är 30 minuter eller 60 minuter, de tittar ändå. Därför bör SVT tänka på hur de 

paketerar och distribuerar nyheter snarare än att bara ändra innehållet i samma gamla paket.  

 

Det här tyder igen på att rutinen är en otroligt viktig faktor. Deltagarna tog upp att en 

nyhetssändning på 15 minuter i linjär TV skulle vara lagom men då måste de aktivt välja att 

titta på linjär TV vilket de inte gör. Men om SVT fortfarande vill försöka locka de unga till 

linjär TV så kanske det är mer rimligt att börja med 15 minuter och/eller 

nyhetssammanfattningen som diskuterades innan. Bolter och Grusin (2000) nämner att 

konvergensen går åt båda hållen. Det kan vara så att de yngre börjar titta på en 

sammanfattning på nätet och sedan blir mer intresserade och möjligen tittar 15 minuter på 

linjär TV. Mer ofta kopplar man ihop konvergensen med att allting går åt “det nya hållet”, det 

vill säga från linjär TV till Internet, vilket kanske inte alltid stämmer. 

 

En annan sak vi funderade över var om det är en möjlighet för SVT att lägga in nyheter i 

program. Det vill säga att man till exempel delar en heltimmes program och att nyheter på 

exempelvis 5 minuter kommer in emellan. De kommersiella kanalerna jobbar med 

reklamblock och mellan reklamblocken sänds programmen. Skulle det kommersiella tänket 

kunna föras över till SVT och public service men på det sättet att man sänder 5 minuters 

nyheter i ett eller två program under kvällen? Skulle de negativa aspekterna av att de 

kommersiella programmen delas upp i block också uppfattas på samma sätt om SVT delade 

upp sina program för att sända “nyhetspauser”. Skulle det här störa på samma sätt som reklam 

kan störa tittaren eller skulle tittaren sitta kvar då sändningen är såpass kort? 

 

Den här förändringen är kanske svår att införa redan idag då SVTs program inte är uppdelade 

i block som programmen i de kommersiella kanalerna. Kommer SVT behöva “lura” tittaren 

att titta på nyheter i framtiden? Det här förutsätter också att nyheterna i så fall sänds i program 

som de yngre konsumerar så att man når de tittarna som inte tittar idag. 
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På “SVT3” borde det vara fullt möjligt redan från starten om en sådan typ av kanal skulle 

startas. Radion har sedan länge sänt nyheter varje timme. Vi tror inte många upplever det som 

störande, tvärtom tror vi många tycker det är naturligt och dessutom uppskattar det, därför tror 

vi det kan fungera även i rörlig bild.  

 

SAMMANFATTNING  
 

- Det är tydligt att det inte finns några klara rutiner för hur deltagarna konsumerar TV-

nyheter. Den enda tiden på dygnet som går på viss rutin är på morgonen.  

 

- Idag konsumerar deltagarna rutinmässigt sociala medier och Aftonbladet men inte TV-

nyheterna. För att konsumera TV-nyheter så behöver man få in det som en vardaglig rutin.   

 

- Deltagarna vill konsumera nyheter snabbt och enkelt därför är rubricering viktigt, på grund 

av det väljer många Aftonbladet idag.  

 

- Att vara “up to date” hela dagen med nyheter på mobilen och i sociala medier gör att man 

inte orkar se ett långt nyhetsprogram på TV när man blir ledig på kvällen. 

 

- Valbarhet är viktigt. Man vill kunna välja hur, vad och när man konsumerar nyheter, men 

det är inte alltid man vill/orkar göra aktiva val. 

 

- Trots att deltagarna anser att SVT är en trovärdigare nyhetskälla så väljer många att läsa 

Aftonbladet.se. Många av deltagarna konsumerar nyheter okritiskt utan att reflektera över 

sanningshalten i det de läser eller ser. 

 

- Konsumtionsmönster på Internet blir ofta väldigt personliga och flera av deltagarna gillade 

tanken med att få mer personliga nyheter i TV. 
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- Att få en nyhetssammanfattning av den gångna veckan paketerat på ett sätt som tilltalar unga 

vuxna tyckte flera av deltagarna var en bra idé.    

 

- Deltagarna var positiva till idén “SVT3”, en eventuell kanal i SVT för unga vuxna som 

paketerar TV-nyheter på ett sätt som gör att de vill konsumera.  

 

SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

Syftet med den här uppsatsen var att diskutera ungas nyhetskonsumtion. Så länge 

konvergenskulturen ständigt förändrar och förnyar mediesamhället så kommer diskussionen 

fortsätta. Deltagarna är mitt i förändringen och tenderar själva till att inte veta varför de 

konsumerar som de gör. Det här tyder på att utvecklingen går fort och att det är svårt att 

komma fram till en lösning eller ett definitivt svar om åt vilket håll SVT ska gå.  

 

Rapport och Aktuellt är två välproducerade nyhetsprogram men de lockar få unga. När SVT 

gjorde om Aktuellt bemöttes det av kritik i form av att programmet hade blivit sämre. Det 

känns som att nyhetsprogram i SVT bygger på traditioner och gamla mönster som kan vara 

svåra att rucka på. SVT ska tillfredsställa alla och det gör förmodligen att förändringar bemöts 

av olika slags kritik då man ruckar på de äldres traditioner i försök att tillfredsställa de yngre. 

På grund av public service-avtal med allt vad det innebär så känns det som en förändring i 

SVT blir en större och långsammare process än för en marknadsstyrd kanal så som 

Aftonbladet. Där måste förändring ske i takt med marknadens utveckling för att en kanal ska 

överleva. 2012 startades TV4-News som ett år senare lades ner på grund av dålig respons. 

Hade Aktuellt lagts ned efter ett år om man varit lika ekonomiskt beroende av tittarsiffror som 

TV4 är? En förändring förtjänar givetvis en provperiod men idag tyder mycket på att en sådan 

är mycket kortare. Det här arbetet visar på att konsumenten bestämmer takten på utvecklingen 

i media. Om Aktuellt inte tilltalar tittaren på en gång så finns inget tålamodet hos den rastlösa 

konsumenten att stanna kvar. Att direkt tilltala 20-30 åringar med målgruppsanpassade 

nyheter baserat på ålder och dessutom i en kanal där unga vill vara är förmodligen en 

nödvändighet. Så länge inte nyheterna paketeras på ett tilltalande sätt så kommer inte de unga 
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att skapa en rutin att titta på nyheter, en rutin som vi i det här arbetet har kommit fram till är 

väldigt viktig. Deltagarnas rutin är att konsumera det som är paketerat på ett underhållande 

sätt. Det här tyder på att Aftonbladet är en av de första kanalerna att möta konsumentens 

behov i konvergenskulturen.  

 

Att deltagarna konsumerar det som nödvändigtvis inte är det mest välproducerade och 

journalistiskt vassaste tror vi kan bero på att innehåll i till exempel Aftonbladet lägger sig på 

en nivå där konsumenten känner delaktighet. Det kan vara så att kanaler som använder sig av 

läsarbilder, kommentarsfält, “dela-knappar” och länkar till sociala medier i större utsträckning 

får konsumenten att känna sig delaktig att skapa och påverka innehåll i media. 

Välproducerade och “dyra” nyhetsprogram i SVT kanske distanserar konsumenten från att 

själv kunna påverka innehållet vilket är själva grundbulten i konvergenskulturen. SVT som 

TV-kanal kanske inte lockar gräsrotskreatörerna i samma utsträckning.  

 

Den här uppsatsen har präglats av relationen mellan SVT och Aftonbladet.  Samtidigt som 

Aftonbladets webb är en ekonomisk framgångssaga upplever inte vi att pressen har gått in i en 

ny storhetstid likt den man hade under mitten av 1900-talet. Den stora skillnaden idag är att 

medierna konkurrerar om samma konsumenter. Aldrig tidigare har konkurrensen mellan 

dagspressen och TV-branschen varit så tydlig. Man får intrycket av att de kommersiella 

medierna bryr sig mer om antal klick än antal läsare. Om vi ser till oss själva och 

fokusgruppen så har man blivit “klickare” istället för läsare. Frågan är om det är rätt väg för 

ett public service styrt företag som SVT att ge sig in i “klickkampen”. Samtidigt kan man säga 

att ”klickkampen” är mediebranschens allrådande tävling där alla är mer eller mindre 

frivilliga deltagare. Det gäller bara att hitta sin egen spelstrategi vilket i det här fallet kan vara 

svårare för SVT då de inte spelar efter de kommersiella reglarna som just nu verkar vara den 

vinnande strategin.  

 

Att linjen för vad som definierar ett medium blir allt mer suddig är någonting vi vet. Vi tror 

att SVT bör se multikompetens och transmedialt berättande som en möjlighet till att locka de 

unga. SVTs nya Aktuellt är välproducerat och många förändringar är helt rätt i tiden men 
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försöket kan liknas vid någon som står på äldreboendet och försöker skrika så högt så de unga 

ska höra. De yngre hör inte ropet och de äldre frågar bara vad man håller på med.  

 

SVT har de resurser som behövs för att göra bra nyheter. Det här arbetet har kommit fram till 

att det både finns stora och små möjliga förändringar för att locka de yngre. Kan det vara så 

att ett sammanfattande nyhetsprogram i veckan skulle kunna vara en knuff in till att skapa sig 

en rutin att konsumera nyheter på SVT? Eller behöver man skapa en helt ny kanal, så som 

“SVT3” för unga vuxna för att ens ha möjligheten att paketera nyheterna på ett underhållande 

och tilltalande sätt?    

 

VIDARE FORSKNING 

 
 
Vidare forskning skulle kunna göras på samma sätt men med flera målgrupper. Man skulle 

också kunna titta på om det finns skillnader mellan hur könen konsumerar nyheter för att 

möjligen göra de än mer målgruppsanpassade. 

 

Som nämndes tidigare så skulle det i vidare forskning vara intressant att observera faktiska 

konsumtionsvanor med hjälp av observationer. Det här skulle svara på hur konsumenterna 

faktiskt konsumerar. 

 

Det skulle också kunna göras någon form av experimentstudie där man undersöker och låter 

unga vuxna spåna fritt i hur de skulle vilja konsumera nyheter i framtiden. I och med 

konvergenskulturen och nya portabla prylar så känns det som att allt är möjligt.    

 

I det här arbetet har ”SVT3” tagits upp som ett exempel i samband med att nyheterna måste 

paketeras mer underhållande och i ett forum där unga vuxna befinner sig. Att forska vidare på 

vart gränsen går mellan att vara underhållande på ett trovärdigt sätt och inte skulle vara 

intressant. Det här skulle kunna göras med fokusgrupper och en experimentstudie. De 
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kommersiella medierna växer sig starkare och underhållningsvärdet kommer förmodligen 

bara bli viktigare.  

 

Huruvida SVT ska ge sig in i klickkampen eller inte skulle också vara intressant att forska på 

då det varit en faktor som diskuterats under det här arbetets gång. Hur ska public service 

förhålla sig till klickkampen? 
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BILAGA 1. 
Guide till vilken data som har hämtats från MMS (http://www.mms.se/) för att räkna ut våra 

snitt. 

1. Enbart SVT1 och SVT2 ska vara i kryssat. 

2. Siffrorna för Rapport 19.30 och Aktuellt 21.00 kommer från spalten ”Tot rating”. 

3. Målgruppsprocenten står över de gröna staplarna och siffrorna under respektive grön stapel 

visar hur många tittare det finns i varje målgrupp.  

 

 

Bild från (http://www.mms.se/). 
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BILAGA 2 
 

ROBERT OLSSON - FRÅGEFORMULÄR 
 
I intervjun med Robert Olsson så utgick vi från dessa tre frågeställningar: 

Vad tänker SVT om MMS-siffrorna?   

Hur ska SVT möta konvergenskulturen?  

Har ni planer på att göra mer målgruppsanpassade nyheter? 

 

BILAGA 3 
Fokusgrupp – frågeformulär 

Frågeformuläret är grunden till intervjun där orden i parantes är exempel på saker som vi 

kunde diskutera ihop med frågan. Då det var en öppen intervju så var det flera frågor som 

diskuterades i varandra, flera frågor som kom tillbaks och följdfrågorna var många.  

Vad är nyheter för dig? 

Varför tittar, lyssnar eller läser man om nyheter? (Hänga med, plikt, socialt, av vana) 

Är det viktigt med nyheter?  Varför/Varför inte? 

Hur många tar del av nyheter varje dag? (Hur, på vilket sätt, rutin, slumpmässigt) 

Hur konsumerar ni TVnyheter? (Linjär SVT, TV4, webben/on demand) 

Vad får er att titta på TVnyheter? (Innehåll, längd, speciella tillfällen, kanal, sociala medier)   

Vad är viktigast med en nyhet? (Trovärdigheten, snabbhet) 

Ni som inte tittar på TV-nyheter, vad skulle få er att titta?  

Hur skulle ni vilja att TVnyheterna levereras?   

På vilken plattform konsumerar ni mest TVnyheter?  
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Nyheter i andra medier/kanaler  

Vart/på vilken kanal/medie konsumerar ni helst nyheter?    

Vart/på vilken plattform konsumerar ni helst nyheter?    

Hur/när konsumerar ni nyheter? (Läser rubriker, skummar på bussen, läser hela tidningen, 

sporten, ekonomi, kultur, nöje) 

Hur viktig är det att kunna vara interaktiv när man konsumerar nyheter? (Delning, 

kommentarer, läsarbilder, like’s)  

Hur många har någon gång kollat upp fakta innan man delat ett klipp?  

Spelar det någon roll vem som länkar?   

 
 

 

 


