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Kampen om framtidens läsare 
 
Börje Alström, Mitthögskolan, 851 70 Sundsvall 
 
 
Abstrakt 
 
Studien bygger på fyra konstruerade grupper, ”informationsrika, underhållningsorienterade, 
traditionalister och informationsfattiga” utifrån 1997 - 1999 års SOM –undersökningar.  
De informationsrikas grupp ökar mest. De ser inte Internet främst som ett nöje för yngre, utan 
mer som ett uttryck för att man är med i en trend, samtidigt som man inte fullt ut tror att 
Internet kan ersätta dagstidningen. De informationsrika är inte så kritiska mot 
morgonpressens journalistik utom vad gäller den rent språkliga dräkten.  
 
Traditionalisternas grupp minskar, de tror att Internet mest är ett nöje för yngre. De ser inte 
Internet som ett sätt att hänga med och de visar en viss teknikrädsla gentemot Internet. En 
rädsla sannolikt kopplad till bristande erfarenhet av mediet. De värjer sig, om än i mindre 
grad, mot påståendet att Internetinnehav minskar beroendet av dagstidningen. Traditionalister 
är mindre kritiska till  tidningens  nyhetsvärdering, men mer kritiska  till språkliga misstag.  
 
De underhållningsorienterades skara växer, om än i dagsläget inte lika starkt som de 
informationsrika. De ser Internet som ett nöjesmedium, även om andelen som ser det ur 
nyttoaspekt, informativt ökat kraftigt under tiden 1997 till 1999, en ökning som nu gör att de 
nästan i lika hög grad som de informationsrika ser Internet ur ett nyttoperspektiv. Internet är 
för den gruppen på väg att bli ett”allmedieum”, som tillfredsställer flera behov. 
 
De underhållningsorienterade ser Internet också som ett sätt att hänga med i trenden och man 
ser inte något större behov av dagstidningar. Deras främsta kritik mot morgontidningarna är 
att deras nyheter är ointressanta, okritiska och ytliga. 
 
Gruppen informationsfattiga de som varken nyttjar Internet eller prenumerera på en tidning 
har minskat under de tre åren och utgör 1999 knappt 9 procent. De betraktar i likhet med 
traditionalisterna Internet mest som ett nöje för de yngre, och ser inte Internet som ett utslag 
för trendkänslighet. De tror inte att Internet ersätter dagstidningen, vilket antyder att främst 
andra skäl ligger bakom att de avstår från att prenumerera. De informationsfattiga är 
genomgående mest kritiska till morgontidningarnas journalistik, framförallt till faktakontroll, 
bristen på respekt för den enskildes privatliv och brist på respekt för läsaren. 



FSCN/Medieteknik 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
 

 R-01-16 
Sida 4 (29) 

 
 
 

 
Vad säger statistiken 
 
Utvecklingen inom Internetområdet går fort. Det är framför allt de yngre medborgarna som i 
det nya mediet och dess redskap ser nya möjligheter. Möjligheter till information, 
kommunikation, underhållning och nya möten med intressanta personer. 
 
1995 var det 3 procent som hade Internetrelaterad utrustning i sina hem. 1998 är motsvarande 
siffra 35 procent. Men tillgången är på intet sätt jämnt fördelad i befolkningen. I 
åldersgruppen 5 - 29 år är det 1998 44 procent som har Internetrelaterad utrustning medan 
motsvarande andel i åldersgruppen 65 - 80 år är 5 procent. Samma tendenser finns i relation 
till utbildning, med en andel på 24 procent bland lågutbildade mot 51 procent bland 
högutbildade (Carlsson, U s.275, 1999). Tillgången på Internetrelaterad utrustning ökade 
mellan 1998 och 1999 med hela 34 procentenheter till  47 procent av hushållen 1999 
(Hedman, L., 2000). I MIO-studien 1998 (Karvonen, L & Hvitfelt, H, 1999), fanns en fråga 
om Internetanvändningen det senaste året. Här uppgav 52 procent av medborgarna i 
Härnösand, Gävle,  Motala, Östersund, Norrtälje och Sundsvall att man använt Internet det 
senaste året. Och där fanns en viss om än svag koppling till stadens storlek och 
högskoleförekomst. 
 
För första gången i historien har vi måhända ett medium där ålder och erfarenhet inte är en 
självklar fördel utan kanske rent av en belastning för tillägnandet av ny kunskap. Internets 
expansion medverkar till en speciell kultur. En kultur där snabbhet, närvaro, tidsoberoende 
och uppslukandet av mediet skapar en ny och i många fall självförbrännande livsstil. Sitt 
främsta fotfäste har denna kultur i storstädernas centrala delar, i mediernas, IT-världens och 
PR-folkets yrkeskretsar. 
 
Det är rimligt att anta att kärnan i denna kultur utgörs av relativt unga, välutbildade personer 
med utpräglad nyfikenhet för det nya- det föränderliga. Kanske betraktar de det nya mediet 
Internet,  som ett ”allmedium” som kan tillhandahålla många av de ”nyttighet” som ryms i det 
dagliga livets, såväl allvarliga som mer skämtsamma sidor. 
 
Med den trendkänslighet som kännetecknar medierna är det rimligt att anta att denna 
”Internetkultur” blir något av en trendsättare för ”innefolket”. Det blir viktigt att associeras 
med detta folk för den egna självkänslan. 
 
Samtidigt varierar förtroendet för olika tidningar. Behovet av dagspressens regelbundenhet 
och rapportering upplevs i vissa grupper måhända mindre angelägen, medan behovet av 
specialtidningar som bekräftar tillhörigheten till den nya kulturen sätts främst. I den 
situationen lever dagstidningen mer osäkert. Inte minst om vi betraktar trendsättarna som 
innovatörer i en kommande utveckling. 
Förtroendet för dagspressen som grupp intar en mittenplacering i den förtroendemätning av 
samhällsinstitutioner som SOM1 regelbundet gör. Balansvärdet i 1998 års mätning var +7 för 
dagspressen, och det förefaller som det finns någon slags generell förtroendebas. Personer 

                                                 
1 SOM-institutet är en forsknings- och utbildningsorganisation som drivs av företrädare för 
Förvaltningshögskolan, Institutionen för Journalistik och masskommunikation och Statsvetenskapliga 
institutionen vid Göteborgs universitet och genomför de årliga SOM-undersökningarna. 
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som är positiva till samhällsinstitutioners sätt att fungera tenderar att värdera även andra 
institutioner positivt (Holmberg, S & Weibull, L, 41, 1998). 
 
Lokaltidningarna har bättre status och image bland dem som är unga och dem som bor i större 
tätorter. Möjligen beror detta på själva mediefaktorn - den livsstil som är förhärskande bland 
de unga i större orter är mer medietillvänd i största allmänhet än den livsstil som präglar äldre 
grupper och landsbygdsbor som avstått från den lokala tidningen (Elliot, M. s.182.1997). För 
kvällspressen gäller att högre socialgrupp och högre utbildning medför lägre förtroende och 
detta kan samtidigt ses som ett skäl till varför förtroendet för kvällspressen är lägre i 
storstäder (Elliot, M. s 183. 1997). 
 
Av tillgänglig statistik (Carlsson, U, 1999) kan utläsas att 56 procent utnyttjar Internet för 
informationssökning och 49 procent för elektronisk post, men vi finner inget entydigt linjärt 
samband med ålder. Chat och diskussionsgrupper är däremot det som sysselsätter yngre. Även 
om de yngre är mer frekventa användare av Internet än äldre så har under perioden 1995-
1998, skillnaderna åldersklasserna mellan minskat, sannolikt är det vissa takeffekter som gör 
sig gällande. 
 
Utjämningen går inte lika snabbt mellan grupper med olika utbildningsbakgrund. 
Det är framförallt inom två områden som åldersfaktorn gör sig gällande. Äldre anser i större 
utsträckning att Internet är för komplicerat och yngre i större utsträckning att den som har 
Internet kan undvara tidningen och det senare kan i viss mån kopplas till social bakgrund. 
Sammantaget, om vi dessutom beaktar familjeekonomi, finner vi i tillgänglig statistik att 
tidningen har en osäkrare framtid i bredare befolkningsskikt än i den mer välsituerade och 
välutbildade delen av befolkningen. 
 
Statistiken säger oss att tidningsläsning är relativ stabil, medan prenumeration minskar. 
Mönstret blir emellertid mer intressant om man studerar läsning och prenumeration och 
samtidigt beaktar individens resursnivå. Ett mått som definieras som en sammanvägning av 
hushållsinkomst, socialbidragstagare, och andelen utländska medborgare i en speciell 
stadsdel. Med detta mått uppstår i Göteborg ett gap på mellan 85 - 52 procent i andelen 
prenumeranter mellan den resursstarkaste respektive resurssvagaste stadsdelen (Carlsson, U, 
132,1999). Medan motsvarande siffror för läsning är 83-76 procent. Behovet av 
dagstidningen som informationskanal finns där, men kostnaden för prenumerationen gör 
skillnaden.  
 
För tidningsföretagen innebär denna utveckling lägre intäkter samtidigt som det för tidningen 
som medium innebär en relativt bibehållen ställning bland läsarna. På sikt hotas emellertid 
utgivningen om denna form av ”gratisläsning” ökar i de resurssvaga stadsdelarna. 
 
Den ökning i läsning som konstaterats mellan 1997 och 1998 beror till stor del på att 
prenumeranterna återigen i större utsträckning börjat läsa tidningen med stor regelbundenhet. 
Detta är en viktig förklaring till hur läsningen kan öka när prenumerationen minskar 
(Holmberg, S & Weibull, L, s 139, 1998). 
 
Andelen morgontidningsprenumeranter har sjunkit från 79 procent 1981 till 72 procent av 
befolkningen 1998. Ser man till de enskilda åldersgrupperna har minskningen varit betydligt 
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större i de yngre grupperna, särskilt från 20 års åldern, då man kan räkna med att andelen eget 
boende ökar.  
 
I gruppen 20-24 år har prenumerantandelen sjunkit från 68 procent 1981 till 50 procent 1998, 
medan motsvarande tal i åldern 60-75 år är  83 procent respektive 80 procent. Samtidigt skall 
betonas att läsningen uppvisar stor stabilitet över samma tidsperiod. Studier visar att 30 
procent av tidningsprenumeranterna som i undersökningar säger att de någon gång under det 
senaste året tvekat om sin prenumeration anför ekonomiska skäl: ”Allt annat har blivit så dyrt 
så någonstans måste man dra in.”  Även tidsbrist anges ofta som motiv för att tveka (Carlsson, 
U. s129). 
 
Andelen positiva till papperstidningen är överrepresenterade i åldern 50-75 år, motsvarar sin 
andel i åldern 30-49 år och starkt underrepresenterade i åldern 15 - 29 år, medan tendensen är 
omvänd när det gäller inställningen till tidning på Internet. Det torde således inte vara alltför 
djärvt att anta att det tenderar att väga över till förmån för Internettidningen inom en inte allt 
för avlägsen framtid, i synnerhet om man beaktar pris och tillgänglighet. 
 
 Samtidigt finns det en hel del faktorer som talar för papperstidningen och mot läsning av 
Internettidningen. Den övergripande hypotesen är att människor inte är särskilt 
förändringsbenägna och avstår från att använda ny teknik ända tills en kritisk massa har börjat 
använda dessa (Holmberg, S & Weibull, L, 225. 1998). 
 
I sin artikel där, anför medieforskaren Lowe Hedman några hypoteser till förmån för 
papperstidningen: 

1.  Hypotesen att vi är fångade i vanans makt 
2.  Hypotesen att en tidning måste vara av papper för att rätt känsla skall uppstå. 
3.  Hypotesen att långa texter på bildskärmen inte läses. 

 
Mot detta ställer Hedman faktorer som talar för elektronisk publicering: 

1.  Hypotesen om ett ständigt ökat behov av nyheter. 
2.  Hypotesen att medierna håller på att kommersialiseras i större utsträckning än tidigare. 
3.  Hypotesen att mediekonsumenterna väljer det som är gratis. 
4.  Hypotesen att en formatändring har ägt rum. 

 
Hedman finner att det är en växande andel som är intresserade av att söka nyheter på nätet. En 
relativt liten del av de som funderat på att sluta med sitt tidningsabbonemang, cirka en 
procent anger skälet att de kan läsa tidningen på Internet men samtidigt finns det ett svagt 
samband mellan ekonomiska förhållanden och prenumerationsbenägenhet och denna andel 
har ökat med 10 procentenheter mellan 1994 och 1998. Hedman finner också att vanan talar 
för papperstidningen. Långvarig läsning försvårar övergång till nättidning. Likaså finner han 
att papperskänslan får starkt stöd i undersökningen medan yngre och högutbildade inte 
instämmer i påståendet att det är svårt att läsa långa texter på skärmen. Hedman finner också 
att en dryg tiondel av de tillfrågade uppger att de använder andra medier i mindre utsträckning 
och då framföra allt dagstidningen (Holmberg, S & Weibull, L s.242, 1998) 
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Även om man i forskningen kan hitta såväl för- som motargument mot papperstidningens 
framtid så är den kanske mest beroende av annonsutvecklingen. Även små förändringar i 
annonsintäkterna försvårar tidningens utgivning. 
 
 
Våra drivkrafter 
 
För den som följer den allmänna debatten och nyhetsflödet ligger det nära till hands att dra 
slutsatsen att den nya bredbandstekniken inte bara skapar nya kommunikativa möjligheter den 
kommer dessutom, om den skulle komma att genomföras som en del har tänkt sig, att omdana 
hela samhället. 
 
Det börsrally som kännetecknade börsåret 1999 har främst handlat om IT-aktiernas snabba 
värdetillväxt. Aktier som åsatts värden som på intet sätt stämmer med tidigare modeller för 
aktievärdering. Allt handlar om förväntade vinster. Vinster som skall tas ut i en nära framtid. 
 
I USA samlas riskinvesterare i Silicon Valley och andra tekniktunga områden och prövar 
olika riskprojekts framtidsodds. Risktagningsnivån är hög och ett utfall av en lyckad 
investering på tio ses inte som en katastrof. 
 
Tekniken kan ge svar på de flesta teknikfrågor som kommunikationsinvesterarna idag ställer, 
värre är det med möjligheten att förutse nyttan och den kommande tillämpningen. Kanske är 
det bristen på andra lukrativa investeringsområden som gör att riskerna blir så stora och de 
kritiska frågorna så begränsade. 
 
 Inom den politiska sfären avslöjar retoriken att målet är bygget av det globala samhället. Och 
för det krävs goda kommunikationsmöjligheter. Historiskt kan vi se många exempel på denna 
strävan mot en större gemenskap och en samtidig reduktion av konfliktriskerna. Det senaste,  
EU,  som innebär en förskjutning av fokus från nationalstaten till den överstatliga, men 
samtidigt också mer beslutskraft till periferien. En förutsättning för utvecklingen av denna 
glokalisering där det globala och lokala stärks på bekostnad av det nationella var sannolikt de 
båda forskarna T Berners Lee och R Cailliau utveckling av hypertexten, det vi idag kallar 
World Wide Web. 
 
Så om tekniken kan utveckla det politikerna säger sig verka för och det som investerarna utan 
försäkran om framtidsavkastningar lägger sina pengar i, vad hindrar då den nya sköna världen 
att utvecklas? Som vanligt när vi siar om framtiden underskattar vi den mänskliga stabiliteten 
och det individuella motståndet mot förändring samtidigt som vi överskattar 
tillväxtdrömmarna. 
 
Så låt oss börja där i våra mänskliga behov. Vilka är dom och hur kan de tänkas påverka 
samhällsutvecklingen? Försena eller driva på utvecklingen i riktning mot en extremt 
teknikbejakande glokalisering? 
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Mänskliga behov 
 
Det är svårt att förutse individens specifika användning av massmedier utifrån ett kombinat av 
interaktion mellan psykologiska dispositioner, sociologiska faktorer och omgivningens 
villkor. Medierna kan genom sin verklighetsbeskrivning utsätta den enskilde för bilder som 
den vill förtränga. I den situationen blir reaktionen att fly mediet. I andra situationer fyller 
mediet en informativ eller underhållande funktion, som inte skapar dessa flyktreaktioner utan 
snarare ett behov av ytterligare konsumtion. 
 
Även om vi inte talar om konsumtionen i nyttotermer så finns det anledning tro att ett 
rationellt mediekonsumtionsmönster tar sin utgångspunkt i termer av nytta. Mediemönstren är 
stabila och 1998 ägnar en svensk i snitt 5 timmar och 55 minuter åt mediekonsumtion i vid 
mening. Av detta går 19 procent till konsumtion av tryckta medier och endast 2 procent till 
Internet enligt Weibull (Carlsson, U, s72, 1999). Men det finns stora skillnader mellan olika 
åldersgrupper, vilket antyder att en förändring kan vara på gång. De yngre ser sannolikt den 
nya medieformen främst som en distributionsform, som i sig rymmer många medier. 
Samtidigt är det de välutbildade med tillgång till datorer som är stora konsumenter och för 
dem är Internet ett medium bland andra. Återigen en funktionsuppdelning i nytta och 
förströelse.  
 
Det faktum att yngre i större utsträckning använder Internet kan också ses som ett uttryck för 
deras större säkerhet med mediet. Här finns ett uttryckssätt som de behärskar bättre än äldre 
generationer och till och med bättre än de flesta välutbildade. Ett medium där den etablerade 
utbildningsvägen till det specifika kunnande ännu inte funnit sina former och där nyttan ersatt 
den formella utbildningslinjen som läroanstalt. Chattandet blir helt enkelt ett sätt att öva sina 
kommunikativa färdigheter i en ny social miljö med förändrade krav. Det som för den yngre 
generationen ses som en möjlighet kan ur den äldre generationens synvinkel mer te sig som 
ett hot mot den egna ställningen och det egna kunnandet. 
 
Sätten att hantera detta kan vara fler. Ett är att tala om den nya teknikens skadeverkningar 
(Ehrenkrona, M. 1999) och yrka på förbud. Ett annat är att odla myterna kring det nya. Och i 
den myten sammanflätas tiden och IT i två slags myter.  
 
 Stressmyten- Myten om att vi lever i en stressad tid och datorerna driver upp takten. 

 
 Tempomyten- Myten om att allt går så fort numera- inte minst med datorerna, vi måste 

hänga med i tempot. 
 
De båda myterna fungerar som samtalsmarkörer. De blir en slags uppmaningar om att hänga 
med snarare än en signal om en analys av begreppsbildningen. Men vilken funktion fyller 
egentligen myterna i relation till det ökade informationsutbudet som den nya medieteknologin 
medger? Är det självklart att vi blir mer stressade bara för att informationsutbudet ökar? Kan 
det inte vara så att det ger större kontaktytor både gentemot kunskap och människor och 
därmed unika nya möjligheter att berika sig? En väg som i sämsta fall blir hotfull för de redan 
etablerade och därför med fördel kan kläs i negativa mytbildningar i värnandet om den yngre 
generationen. 
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Revolution - men vilken? 
 
Vad betyder denna scenförändring, där fler individer blir sändare av unika budskap och där de 
har tillgång till tekniska hjälpmedel för såväl produktion som distribution. Somliga har talat 
om den största revolutionen sedan Gutenberg, andra åter menar att inget radikalt förändrats, vi 
har bara fått en ytterligare differentiering. 
 
Nowak (Carlsson, U, s 67, 1999) har pekat på att forskningen marginellt intresserat sig för de 
pågående medieförändringarnas betydelse för medieanvändningen. Få forskare har sökt 
belysa samspelet mellan medieutveckling, medieanvändning och samhällsförändring. Man 
kan alltså i likhet med Nowak fråga sig vad en växande andel icke yrkesverksamma, ökande 
inkomst- och förmögenhetsspridning, otydligare gränser mellan fritid och arbetstid, längre 
och återkommande utbildning, fler ensamhushåll, växande andel gamla, fortsatt urbanisering, 
vidgad geografisk och kulturell rörlighet, ökad etnisk mångfald, m.fl. tendenser under 1990-
talet kan skapa för nya mönster i människors användning av gamla och nya medier. Många av 
de tendenser som Nowak pekar på ser vi redan tydligt i statistiskt material och utredningar. 
 
Kommittén Välfärdsbokslutet konstaterar att klyftan mellan fattig och rik ökat under 1990-
talet. Andelen unga som valt att studera vidare efter gymnasiet har fördubblats men 
svårigheten att få en plats vid högskolorna har ökat trots en stark utbyggnad av den 
postgymnasiala utbildningen. Tendensen att rika och fattiga bosätter sig i olika 
bostadsområden har stärkts samtidigt som invandringen ökat. Tendenserna till ett ur 
ekonomiskt och också på sikt alltmer geografiskt segregerat Sverige kan skönjas. Lite 
tillspetsat kan man tala om en selektiv glokalisering där penningen och sannolikt också en 
stor del av intressegemenskap och den gemensamma ideologin får sin geografiska koppling 
till utbudsrika och trygga geografiska miljöer. 
 
En fråga som på sikt, inte minst ur medieperspektivet blir intressant är hur pass stabila dessa 
mönster blir i en enskild individs liv. Väljer de resursstarka att byta geografisk hemvist i vissa 
bestämda skeden av sitt liv? Inte primärt utifrån jobbkrav, utan utifrån livsmiljökrav, eftersom 
vi kan anta att teknikutvecklingen kommer att öka möjligheten att arbeta från hemmiljö. 
Kommer i så fall en sådan tendens parallellt med de behov som väcks i de mer rurala och 
ekonomiskt fattigare miljöerna att skapa nya smala medier som stärker deras identiteter och 
samtidigt i den glokala atmosfären koncentrera sin redovisning och sin plattformsfunktion till 
det nära och lokala? Kommer vi med andra ord att få en betydligt mer differentierad 
mediebild där mediernas ”kittfunktion” får annan geografisk och intressegemenskapsgrund? 
 
 
Behov och förenkling 
 
Oavsett vilken innovation som lanseras på mediemarknaden måste den appellera till något 
redan existerande behov på någon behovsnivå. Ny teknologi kan inte i någon större 
utsträckning skapa nya behov som inte har sin rot i etablerade behov, eftersom de då inte låter 
sig exploateras i ekonomiska termer. Men det finns ytterligare ett kriterium som måste fogas 
för att masspridning skall ske. Förenkling. Ny teknologi måste vara extremt enkel ur 
handhavarsynpunkt. Skälen är många. Alla är vi rädda att avslöjas för att inte kunna hantera 
nya verktyg. Om man bortser från en minoritet som driver intellektuell snobbism med sin 
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fumlighet, så torde de flesta vilja begripa och därmed kunna handha ny teknologi. Enkelhet, 
skapar snabbhet i handhavandet och därtill högfrekvent användning, grunden för att etablera 
ett varaktigt behov. 
 
Om vi för ett ögonblick stannar upp inför tekniska innovationer som både fyller ett 
existerande basalt behov och uppfyller kravet på enkelhet så återfinner vi mobiltelefonen och 
Internet. 
 
I början när exklusivitetskriteriet och mystiken var överordnad den ekonomiska framgången 
var de visserligen inte helt enkla att handha. Men när väl tillverkarna förstod 
expansionspotentialen kom förenklingarna och de fortsätter parallellt med att ett mer 
komplicerat utbud av tjänster successivt utbjuds. På så sätt tillfredsställs flera marknader 
samtidigt i samma medium. Massmarknaden genom enkelheten och den exklusiva marknaden 
genom tilläggstjänster. Dessa två exempel på kommunikativa verktyg tillfredsställer vårt 
behov av att vara nåbara och att nå andra. Att ständigt bli bekräftade och att ständigt kunna 
vara del i något större. Och detta oavsett plats och tid. Och samtidigt, när vi själva väljer, 
kunna bli onåbara, anonymiserade. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie är att se om det går att identifiera en Internetanvändarkultur som 
tydligt kännetecknas av nyttjande av Internet, misstro mot dagspressen och tydliga 
karakteristiska vad avser bakgrundsvariabler. 
 
 
Frågeställningar 
 
1. Vilka huvudsakliga trender i medieanvändningen kan urskiljas? 

2. Vilka är skälen till Internetanvändningen? 

3. Hur ser de olika grupperna på tidningarnas journalistik? 

4. Vilka bakgrundsvariabler kännetecknar de olika grupperna? 

 
 
Resultatredovisning 
 
Med utgångspunkt i syftet har fyra grupper identifierats utifrån de frågor som handlar om 
Internetanvändning (fråga 89 i 1997 års SOM -undersökning ”Har du använt Internet det 
senaste året”) och den fråga som visar om vederbörande prenumererar på någon dagstidning 
(fråga 4 i 1997 års SOM -undersökning ”Prenumerera du eller någon annan i ditt hushåll på 
denna tidning”). Svaren på båda frågorna är antingen ”ja” eller ”nej”. Vilket ger en möjlighet 
att skapa en fyrfältstabell utifrån de tänkbara kombinationerna, och dessa kombinationer 
bildar sedan fyra olika undersökningsgrupper, med sinsemellan helt olika medievanor. 
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Modell 1. Fyra olika grupper av mediekonsumenter 
 
   

Prenumerera på tidning 
 

   
Ja 
 

 
Nej 

  
Ja 

 
Informationsrika 

 
Underhållningsorienterade 

Använt Internet  
senaste året 

   

 Nej Traditionalister Informationsfattiga 
 

 
 
De namn som satts på respektive grupp kan självklart diskuteras, eftersom de bland annat inte 
följer någon explicit dimension utan snarare vill ge en mer mångfacetterad beskrivning av 
vilka faktorer som kan tänkas beskriva de olika gruppernas medievanor relaterat till bland 
annat Internetkulturen. 
 
Den följande redovisningen bygger på frågor som finns med i SOM -studien för de tre åren 
1997, 1998 och 1999. Vissa frågor finns  tyvärr inte konsekvent med varje år och 
formuleringar kan ha ändrats. Därför redovisas bara det utfall som bygger på identiska 
frågeformuleringar, vilket i något fall kan innebära att ett år faller bort i tidsserien. 
 
De informationsrika är de personer som både prenumererar på en dagstidning och använt 
Internet de senaste året. De underhållningsorienterade har använt Internet det senaste året men 
avstått från dagstidningsprenumeration. Traditionalisterna prenumererar på en dagstidning 
men har inte använt Internet och de informationsfattiga har varken prenumererat på 
dagstidning eller nyttjat Internet det senaste året. 
 
I den första tabellen redovisas gruppernas storlek för de tre åren. 
 
Trender i medieanvändningen 
 
Tabell 1.  De fyra grupperna utveckling över tid (procent2). 
 
 Informationsrika Underhållnings 

orienterade 
Traditionalister Informations 

fattiga 
1997 29 9 48 15 
1998 37 15 36 13 
1999 47 17 27 9 
Förändring +18 +8 -21 -6 

 
Den förändring som skett över de tre åren innebär att 26 procentenheter har gått över från 
traditionalister och informationsfattiga till informationsrika och underhållningsorienterade, 
dvs. en total ökning av Internetanvändningen. Störst är ökningen i gruppen  informationsrika 
dvs. de som både prenumererar på en tidning och använder Internet. Multimedieanvändare 

                                                 
2 Avrundade tal 
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vars framtida trohet mot tidningen sannolikt kommer att bero på hur väl Internet kan svara 
mot de behov som tidningen idag klarar bättre. I de kommande analyserna görs ett försök till 
beskrivning av grupperna. 
 
De underhållningsorienterade har helt förlitat sig på Internet. De prenumerera inte längre och 
det verkligt intressanta är om andelen som överger tidningen till förmån för enbart Internet 
fortsätter att öka i samma takt under kommande år. 
 
Traditionalisterna, de som enbart håller sig med en tidningsprenumeration har minskat 
kraftigast som grupp betraktat, hela 21 procentenheter. I dagsläget är det enbart en dryg 
fjärdedel som förlitar sig på tidningen som medium, här bortses från etermedierna. Sannolikt 
är det mest äldre i denna grupp, vilket ytterligare skulle peka på en fortsatt minskning. 
De informationsfattiga har minskat, måhända till följd av ett bättre sysselsättningsläge, men 
trots allt är det cirka 9 procent som inte använder sig av något av dessa medier, med den 
definition som använts. 
 
Nu ger en tabellsammanställning som den ovan inte möjlighet att studera den underliggande 
dramatiken fullt ut. Men om man sammanför kombinationerna och renodlar de som surfar på 
Internet och de som enbart prenumererar så blir rörelsen tydligare. 
 
Tabell 2. Förändringar i medievanor för åren 1997-1999 (procent) 
 

Prenumererar 
 och surfar

Prenumererar inte 
men surfar

Prenumererar men 
surfar inte

Varken prenumerare 
eller surfar

1997 
1998 
1999

1997 
1998 
1999

1997 
1998 
1999

1997 
1998 
1999

 29 % 
 37 % 
 47 %

  9 % 
15 % 
17 %

48 % 
36 % 
27 %

15 % 
13 % 
  9 %

1997 
1998 
1999

1997 
1998 
1999

1997 
1998 
1999

38 % 
52 % 
64 %

77 % 
73 % 
75 %

Surfare alla  
kategorier

Prenumeranter alla 
 kategorier

Icke prenumeranter 
alla kategorier

Icke surfare alla 
kategorier

1997 
1998 
1999

23 % 
28 % 
26 %

62 % 
48 % 
36 %

 



FSCN/Medieteknik 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
 

 R-01-16 
Sida 13 (29) 

 
 
 

 
 
I tabellen sammanförs talen årsvis (avrundade till hela tal) från den vänstra kolumnen till den 
högra samtidigt som talen renodlas medium för medium. De siffror som redovisas tyder på en 
radikal förändring i medievanorna över så kort tid som tre år. En kraftig tillväxt inom ett 
segment, Internetanvändningen, på hela 26 procent och en mer måttlig nedgång i 
prenumerationen av tidningen, drygt 2 procent. Bilden är intressant eftersom vi ser en kraftig 
ökning inom en ny tillväxtmarknad, Internet. En marknad som appellerar till de yngre och den 
särskilda kultur av att vara inne som omgärdar Internetkulturen. Samtidigt är ”övergivandet” 
av den gamla mediekulturen, den pappersburna tidningen, mer eftertänksam. 
 
Om vi ser det hela mer ur ett diffusionsmönster så kan vi notera att spridningen av Internet nu 
med råge passerat 50 procent av populationen. Idag är det, enligt de här redovisade siffrorna 
64 procent som använt Internet någon gång under det senaste året. Det torde inte ta alltför 
lång tid innan 90 procentnivån uppnås. Den fråga som uppstår är närmast när motsvarande 
reduktion sker för det tryckta mediet och om det sker. Nedgången är inte helt linjär utan vi 
kan notera en marginell uppgång i prenumerationsbenägenheten mellan 1998 och 1999 och vi 
skall längre fram återkomma till vad den kan bero på. Men klart är att benägenheten att 
överge en väl inarbetat rutin som tidningsprenumeration tar betydligt längre tid än 
motsvarande benägenhet att anamma något nytt som Internet. 
 
Men, det är ingen djärv gissning att anta att det vid en viss tidpunkt i förloppet uppstår en 
situation där såväl det nya beteendet, den nya Internetkulturens genomslagskraft och 
prisparametern bidrar till en snabb förändring av prenumerationsbenägenheten. Traditionellt 
har innovationsförloppet skildrats utifrån en normalfördelningskurva där empiriska studier 
visat att man i stort sett, oavsett vilka innovationer det gäller, finner ett spridningsförlopp som 
motsvarar Gaus-kurvan. Rogers (Rogers, E. 1983) har kanske mer än någon inom 
kommunikationsområdet ägnat sig åt detta område. Han har i likhet med andra forskare 
(Alström, B. & Terneus, G. 1969) kopplat samman diffusionsteori med teorier om 
opinionsledarskap och relaterat dessa båda till det sociala systemets klimat. 
 
En diffusion inträffar som regel om opinionsledarna i ett givet socialt klimat accepterar 
innovationen. Opinionsledarna återfinns som regel i kategorien tidiga acceptanter och de har 
sitt opinionsledarskap i kraft av sin goda förankring och avläsningsförmåga av 
folkmajoritetens värderingar i en given fråga. När de accepterar en innovation kan denna 
accept således antas vara förankrad, om inte, ifrågasätts med alla sannolikhet deras eget 
opinionsledarskap. 
 
Det sociala klimatets receptivitet för nyheter varierar. Klimat som präglas av 
stimuluskommunikativt beteende (Wiio, O. 1973) är mer öppna och innovationsmottagliga 
medan, de mer traditionskommunikativa förhåller sig mer avvaktande. 
Storstadsmiljöer kan på goda grunder antas vara mer stimuluskommunikativa och därför 
etableras nya kulturströmningar enklare. Internetkulturens spridning är således inte enbart en 
fråga om teknisk tillgänglighet utan fast mer en fråga om att få kulturell förankring i ett 
socialt system. Förloppet kan således antas gå betydligt snabbare i en sådan miljö än i en som 
präglas av traditioner och ett minimum av externa impulser. Men i något skede så ”smittar” 
den ena kulturen över på den andra och diffusionen får ett mer omfattande förlopp. 
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I modellen nedan har vi sökt placera in de kategorier som undersökningen omfattar i relation 
till Rogers terminologi. Överensstämmelsen är inte på något sätt empiriskt belagd men det 
finns goda skäl att utgå från de kriterier som brukar karakterisera Rogers typologi i 
beskrivningen av informationsrika, underhållningsorienterade, traditionalister och 
informationsfattiga. 
 
Modell 2.  Normalfördelningskurva för innovationsspridning 
 

 
 
Innovatörer  Tidig majoritet   Eftersläntrare 
 Tidiga acceptanter  Sen majoritet 
 
 
Underhållnings  Informations Traditionalister Informationsfattiga 
orienterade starka 
 
De underhållningsorienterade är de innovativa som gärna prövar nya företeelser tidigt. De är 
inte alltid förankrade i sin närmiljö i den bemärkelsen att de är opinionsledare. Sannolikt kan 
de antas vara ointresserade av att skapa opinion, mer intresserade av att tillvarata tillfället att 
pröva nyheter för egen del. Som grupp betraktat kan de mycket väl utgöra en subgrupp med 
tydliga förtecken av storstad eller utpräglad ”Ungdomskultur”. De informationsrika har ena 
foten kvar i den gamla medievanan att läsa tidning, men de är också med i den nya 
medievärlden via Internet. Sannolikt är det här vi hittar opinionsledarna för populationen som 
helhet. Lagom innovativa och lagom måna om att inte i förtid dumpa de gamla. 
 
Skälen för Internetanvändning 
 
Tabell 3.    Främsta syftet med den privata Internetanvändningen - endast andelen som svarat ja på 

frågan om skälen (procent) 
 
År 
Kategori 

Nöje Datorteknisk 
användning 

Chatta Dagliga 
nyheter 

Söka special- 
information 

E-post Praktisk 
nytta 

Informationsrika:        
1997 47 9 15 32 61 44 16 
1998 50 11 15 39 69 60 17 
1999 
 

43 8 8 30 84 67 17 

Underhållningsorienterade        
1997 56 15 19 35 51 39 21 
1998 55 13 22 44 62 59 17 
1999 
 

52 12 14 35 82 62 17 
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Observera att 1999 års fråga hade fler svarsalternativ, varför jämförbarheten begränsas mellan 
å ena sidan 1997 och 1998 och å andra sidan 1999. 1999 fanns också alternativen ladda ner 
musik som omfattade 12 procent av de informationsrika och 22 procent av de 
underhållningsorienterade. Vidare fanns alternativet banktjänster som fick 25 procent 
respektive 19 procent. Eftersom dessa kategorier är helt nya vet man inte hur de påverkar 
fördelningen totalt. Ett sätt att mer sammanfattande studera förändringarna i tabell 3 är att 
sammanföra frågans kategorier i större block. 
 
Ett block utgörs av ”nöjen”,  dvs. nöjes- eller kontaktorienterad verksamhet. Till den 
kategorien kan föras ”nöje” och ”chat”, men även den 1999 tillkommande frågan om 
nedladdning av musik. Adderar vi 12 procent till informationsrika gruppens ”nöjessumma”, 
dvs. kategorin nöje och chat så blir totalen för 1999 63 procent medan motsvarande tal för de 
underhållningsorienterade blir 88. En slutsats som kan dras är att gruppernas användning av 
Internet renodlas mer eftersom skillnaderna mellan informationsrikas och 
underhållningsorienterades ”nöjesskäl” ökat över de tre åren. Dvs. de som anger ”nöjen” 
tenderar också över tid att använda Internet än mer för detta syfte. En slags mer utpräglad 
vana kan antas utvecklas. 
 
En annan kategori som kan skapas är en mer instrumentellt betingad kategori som betonar 
nyttoaspekten. Hit kan dagliga nyheter, informationssökning och e-post föras, men också den 
1999 tillkommande frågan om nyttjande av banktjänster. Ser vi till de enskilda frågorna inom 
kategorien ”nytta” ökar informationssökningen mest och kraftigast i gruppen 
underhållningsorienterade med hela 31 procent över de tre åren. Att söka dagliga nyheter på 
Internet har däremot legat relativt stilla och cirka en tredjedel anger att de använder Internet 
för att ta del av dagliga nyheter och detta oavsett om man prenumererar på  dagstidning eller 
inte. Sammantaget ökar  kategorin ”Nytta” med drygt två tredjedelar över de tre åren och 
ökningen är marginellt högre i gruppen underhållningsorienterade. Måhända en konsekvens 
av att denna grupps medlemmar saknar tidningsprenumeration och renodlar sitt informations- 
och nyhetsinhämtande mer tydligt mot användning av Internet. Men här krävs en längre 
tidsserie för att säkrare tendenser skall kunna utvinnas. 
 
Övriga kategorier som ”Datorteknisk användning”, ”Praktisk nytta” är dels ospecificerade, 
dels mer tekniskt orienterade och kan i det senare fallet sannolikt vid introducerandet av 
Internet tänkas ha fått många jasvar, men med tiden minskar andelen tekniskt fascinerade när 
redskapet Internet helt enkelt blivit var mans verktyg helt i enlighet med 
diffusionsforskningens rön (Rogers, E. 1983). 
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Tabell 4.  Andelen som angett alternativet ”helt felaktigt” på följande påståenden om Internet 

(procent) 
 
År 
Kategori 

Nöje för 
ungdom 

Att hänga 
med 

Internet för 
komplicerat 

Ersätter post 
o tele 

Ersätter 
tidning 

Internet 
överskattat 

medium 

Internetbarn 
lyckas bättre 

Om 10 år 
tidningen 

borta 
Informationsrika         
1998 45 12 23 14 37 13 8 33 
1999 
 

41 12 20 14 39 14 11 36 

Underhållnings 
orienterade 

        

1998 46 15 20 14 17 17 10 21 
1999 
 

39 13 20 15 21 17 13 34 

Traditionalister         
1998 22 28 10 23 47 13 14 37 
1999 
 

30 32 13 21 38 13 16 39 

Informations-
fattiga 

        

1998 26 32 13 26 32 10 13 32 
1999 
 

31 28 12 19 27 10 17 30 

 
 
Tyvärr finns dessa frågor bara för de två senaste årens mätningar. Frågan saknades i 1997 års 
mätning. Nästan hälften av de informationsrika och de underhållningsorienterade 1998 
förnekar påståendet att Internet i första hand är ett nöje för ungdomar. Andelen är betydligt 
lägre bland traditionalister och informationsfattiga,  dvs. de som saknar erfarenhet av Internet. 
Där kan ungdomsmyten frodas i brist på den egna medieerfarenheten. I 1999 års mätning har 
skillnaderna minskat mellan grupperna, måhända en större samsyn om vem nöjet är avsett för. 
 
Påståendet att Internet är något som man måste ha i sitt hem för att hänga med i utvecklingen 
skiljer åter å ena sidan informationsrika och underhållningsorienterade från å andra sidan 
traditionalister och informationsfattiga. Och denna skillnad förefaller bestå även i 1999 års 
mätning. Om frågan skall mäta någon slags trendkänslighet så ger den ändå visst stöd för 
denna känslighet i de grupper som har erfarenhet av Internet. 
 
Teknikrädslan kan delvis anses mätas med frågan om att Internet ännu är allt för komplicerat. 
De som har erfarenhet av Internet förnekar i större utsträckning påståendet än vad de som 
saknar erfarenhet gör. Förändringen mellan åren är blygsam och återigen kan sannolikt 
skillnaderna förklaras av myter som är kopplade till erfarenheten av mediet ifråga. 
 
Samma skillnad finner vi också i fråga om påståendet om att Internet på sikt kommer att 
ersätta post och tele. Här liksom i föregående fråga är det få som förnekar påståendet, och det 
senaste årens utveckling har väl verkat som verklighetens verifikatör. Vilket väl kan sägas 
styrkas av att skillnaderna mellan de fyra grupperna minskat 1999. 
 
Påståendet att den som har Internet inte behöver någon dagstidningsprenumeration förnekas i 
störst grad av de grupper som prenumererar, nämligen traditionalister och informationsrika. 
Mest instämmande är de underhållningsorienterade, där endast 17 procent förnekar 
påståendet, medan andelen är så hög som 32 procent bland de informationsfattiga, vilket 
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antyder andra skäl i högre grad i den senare än den förra gruppen. Även om rörelserna är små 
i grupperna informationsrika och underhållningsorienterade går de i riktning mot att fler 
förnekar påståendet att Internet kan ersätta dagstidningsprenumerationen men samtidigt sker 
en något större rörelse i andra riktningen i de två andra grupperna som saknar 
Interneterfarenhet. Myter och erfarenheter tenderar på sikt att skapa en viss balans. Summeras 
talen för samtliga grupper 1998 så är det 37 procent som förnekar påståendet att Internet kan 
ersätta dagstidningsprenumerationen, medan motsvarande totalsiffra 1999 är 35 procent. 
Andelen som helt instämmer i påståendet är båda åren 8 procent och resterande cirka 60 
procent är i olika grad ambivalenta. 
 
Påståendet att Internet är ett överskattat medium för informationssökning motsägs av ungefär 
var åttonde respondent och återigen finner vi en liten skillnad mellan de Interneterfarna och 
övriga grupper. Samma tendens hittas i frågan om barn som har tillgång till Internet lyckas 
bättre i skolan. De som har tillgång till Internet betraktar i mindre grad detta påstående som 
felaktigt än övriga. Frågan om dagstidningens framtid är central för inte minst 
tidningsbranschen, men också för pappersindustrin. De grupper som prenumererar betraktar i 
högre grad påståendet som felaktigt, men om man bortser från de underhållningsorienterade 
så förefaller inte de enskildas framtidsspekulationer betyda så mycket för det faktiska valet att 
avstå från att prenumerera. Totalt är det 1998, 33 procent som betraktar påståendet som helt 
felaktigt mot 4 procent som ser det som helt riktigt. Motsvarande siffror för 1999 är 31 
procent och 3 procent dvs. mycket måttliga rörelser men till förmån för papperstidningen. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de som använder Internet som ett nöjesmedium, 
över tid stärks i denna användning. Samtidigt är det just den gruppen som i större utsträckning 
använder Internet som en källa för informationssökning. De saknar tidningsprenumeration 
och renodlar över tid  sitt användande av Internet både för information och nöje och blir 
därmed mer beroende av Internet på bekostnad av dagstidningen. 
 
Internet blir över tid mer av var mans egendom och därmed minskar också fascinationen över 
Internet som teknisk företeelse. De informationsrika och de underhållningsorienterade 
grupperna förnekar i betydligt större utsträckning än övriga att Internet främst är ett nöje för 
ungdom. Ungdomsmyten frodas främst av de som saknar den egna erfarenheten av mediet 
ifråga. 
 
Att trendkänsligheten har viss betydelse för Internetbruket får stöd i studien, där användarna i 
större utsträckning bejakar påståendet att man använder Internet för att hänga med i 
utvecklingen. 
 
Dagstidningens ställning är självklart starkast bland de som prenumererar men samtidigt är 
det fler bland dessa som i den senaste mätningen tillstår att de kan undvara tidningen 
samtidigt som det finns en svag tendens i motsatt riktning bland de tidningslösa grupperna. 
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Synen på tidningarnas journalistik 
 
I diskussionen om de nya mediernas inverkan på  de befintliga, traditionella medierna, 
koncentreras det mesta av frågeställningarna kring de tekniska aspekterna. Teknikfascina-
tionen har en tendens att skymma de publicistiska frågorna. 
 
Ett mediums framtid är självklart beroende av teknik, ekonomi och distribution. Men skälet 
till dess existens är den publicistiska iden. Att förmedla information, kommentera och granska 
det som sker i samhället. Avgörande för denna uppgift är mediernas trovärdighet. Kan vi som 
medborgare lita på mediernas nyhetsförmedling. Är den allsidig och relevant och tar de den 
hänsyn de rimligen kan göra till privatlivets helgd. Eller agerar medierna med den 
ekonomiska vinningen och sensationens säljande nyhetsjournalistik som främsta riktmärke. 
 
Dagspressens ställning i det framtida mediesamhället, menar vi, kan inte enbart avgöras av 
teknikutvecklingen utan också av hur dess journalistiska resultat värderas i olika grupper i 
samhället. 
 
Tabell 5.  Andelen som svarat mycket ofta eller ganska ofta på påståenden om brister i 

morgontidningarnas journalistik (procent) 
 
Kategori Informa-

tionsrika 
1997 

Informa-
tionsrika 
1998 

Under-
hållnings-
orienterade 
1997 

Under-
hållnings-
orienterade 
1998 

Traditiona-
lister 1997 

Traditiona-
lister 1998 

Informations-
fattiga 1997 

Informations-
fattiga 1998 

Felaktiga sakuppgifter 
 

20 17 12 17 17 13 22 22 

Bristande respekt för 
privatliv 
 

16 13 21 27 24 19 28 38 

Personligt tyckande av 
journalister 
 

27 25 23 30 34 27 29 36 

Överdrifter 
 

21 25 27 30 34 27 29 36 

Rubrik och text 
stämmer inte 
 

16 14 18 15 18 16 18 20 

Negativa nyheter 
 

40 40 42 39 47 41 36 34 

Ytliga nyheter 
 

20 22 23 27 25 21 26 28 

Okritiska nyheter 
 

18 19 20 24 17 18 20 24 

Politisk partiskhet 
 

36 30 31 33 42 37 31 39 

Bristande respekt för 
läsaren 
 

11 9 7 14 11 9 18 18 

Dåligt språk 
 

19 20 13 15 19 17 14 17 

Skrivfel 
 

21 21 15 15 19 20 15 13 

Ointressanta nyheter 
 

36 30 41 36 30 29 35 33 
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Genomgående förefaller de informationsfattiga vara mest kritiska mot morgontidningarnas 
journalistik. Vilket skulle kunna tas som ett bland flera skäl till varför de upphört med sina 
prenumerationer. De är både 1997 och 1998 mest kritiska till tidningarnas faktakontroll, deras 
brist på respekt för individens privatliv, deras brist på respekt för läsaren, dvs. faktorer som 
alla kan väcka ett slags obehag och i värsta fall få prenumeranten att säga nej till vidare 
umgänge med tidningen ifråga. De är också mest kritiska till morgontidningarnas överdrifter, 
deras ytliga och okritiska nyheter liksom deras politiska partiskhet. Däremot har de mindre att 
anföra mot morgonpressens rent språkliga felsteg. 
 
Traditionalisterna är, i likhet med de informationsrika, mer kritiska än underhållnings-
orienterade och informationsfattiga mot morgontidningarnas språkliga misstag, men i övrigt 
mindre kritiska till nyhetsförmedlingen som sådan utom vad gäller den politiska partiskheten. 
Prenumerantprofilen förefaller logisk. Man har regelbunden kännedom om tidningen, lever 
med dess språkliga och politiska vinklingar, men rationaliserar måhända sitt dagliga umgänge 
genom att vara mer försonlig med det nyhetsmässiga utbudet. 
 
De underhållningsorienterades främsta kritik ligger i att morgonpressen har ointressanta 
nyheter att nyheterna är okritiska och ytliga, i bästa fall ett slags kvalitetskrav eller ett uttryck 
för att nyheterna omfattar andra domäner än de som man själv främst är intresserad av. 
 
Morgonpressens allvarligaste brister kan sammanfattas i nedanstående uppställning. 
Tendensen som helhet för de båda åren förefaller klar och stabil. De största bristerna är i tur 
och ordning:  
 
 felaktiga sakuppgifter 
 bristande respekt för privatlivet 
 personligt tyckande av journalister 
 negativa nyheter 
 ointressanta nyheter 
 politisk partiskhet 
 överdrifter 
 ytliga nyheter 
 rubrik och text stämmer inte 
 dåligt språk 
 skrivfel 
 okritiska nyheter 
 bristande respekt för läsaren 

 
De tre allvarligaste bristerna: felaktiga sakuppgifter, bristande respekt för privatlivet och 
personligt tyckande av journalisterna svarar för mellan 50 - 68 procent av bristerna. Ökningen 
i dessa tre kategorier har varit störst i de två grupper som inte är tidningsprenumeranter. 
 
Klart är att respondenterna, oavsett de är prenumeranter eller ej, har en mycket klar och 
samlad bild av morgonpressens främsta brister. Brister som koncentrerats till professionellt 
slarv, bristande respekt för de man skriver om och ett stort mått av självförhävelse. Knappast 
smickrande för kåren men samtidigt något som redaktionsledningar med civilkurage, 
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integritet och en klar uppfattning om sitt uppdrag gentemot läsaren kan åtgärda, låt vara med 
viss konfliktrisk gentemot kollegor. 
 
Kritiken mot bristande saklighet och negativa nyheter har ökat mest bland gruppen 
underhållningsorienterade medan gruppen är mer positiv 1998 än 1997 mot merparten av de 
övriga frågeställningarna. Då är väl att märka att gruppen inte prenumererar på någon 
morgontidning. De informationsfattiga uppvisar ett liknande mönster även om deras skepsis 
ökat på några fler punkter mellan 1997 och 1998. Bland de trogna prenumeranterna har inte 
samma negativa utveckling skett. Bland traditionalisterna har minskade brister noterats på 
fem av 13 frågeställningar och bland de resursstarka på åtta av 13. 
 
 
Tabell 6.  Andelen som svarat mycket ofta eller ganska ofta på påståenden om brister i 

kvällstidningarnas journalistik (procent) 
  
Kategori Informa-

tionsstarka 
1997 

Informa-
tionsstarka 
1998 

Underhåll-
ningsorin
eterade 
1997 

Underhåll
ningsorin
eterade 
1998 

Traditiona-
lister 1997 

Traditiona-
lister 1998 

Informations-
fattiga 1997 

Informations-
fattiga 
1998 

Felaktiga sakuppgifter 
 

57 65 48 47 38 54 34 45 

Bristande respekt för 
privatliv 
 

75 86 69 70 53 79 58 74 

Personligt tyckande 
av journalister 
 

56 66 48 58 44 60 44 60 

Överdrifter 
 

70 85 71 71 48 73 54 61 

Rubrik och text 
stämmer inte 
 

53 64 53 49 40 53 41 44 

Negativa nyheter 
 

49 65 53 53 47 63 48 53 

Ytliga nyheter 
 

57 70 50 56 42 54 38 59 

Okritiska nyheter 
 

39 54 35 35 29 44 29 37 

Politisk partiskhet 
 

40 51 41 45 37 55 35 46 

Bristande respekt för 
läsaren 
 

41 49 36 36 33 48 31 40 

Dåligt språk 
 

34 46 25 27 25 34 19 25 

Skrivfel 
 

25 34 26 20 17 25 14 14 

Ointressanta nyheter 
 

52 65 53 51 38 52 47 49 

 
Genomgående är respondenterna mycket kritiska mot kvällspressens journalistik. En majoritet 
av läsarna tycker att kvällspressen mycket eller ganska ofta brister med sakuppgifter, visar 
bristande respekt för privatlivet, går till överdrifter, låter journalisterna sväva ut i personligt 
tyckande, sprider negativa nyheter som är ytliga och ointressanta. Om vi för ett ögonblick 
tänker oss att detta skulle vara en karakteristik av en vän så uppstår frågan hur regelbundet det 
umgänget skulle bli om vederbörande far med osanning, ignorera min integritet, är 
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egotrippad, skrävlar, är ytlig och negativ och på det hela taget ointressant. Men 
kvällstidningsumgänget väljer vi faktiskt från dag till dag. 
 
Genomgående är det de underhållningsorienterade som 1997 var mest kritiska till kvälls-
pressen och denna kritik har kvarstått samtidigt som de andra läsargrupperna börjat närma sig 
samma kritiska nivå. Negativismen har ökat kraftigt mellan 1997 och 1998 inom samma 
områden som nämnts här ovan. Märkligt nog är det traditionalisterna, de trogna 
morgontidningsprenumeranterna som är mest fördragsamma med kvällspressens brister. Om 
det är så att ett troget förhållande till pressen också medför en ökad tolerans eller i vart fall 
överseende med pressens brister så finns det inte mycket som talar för en förlängning av den 
tendensen. 
 
Det är således inte bara teknikfascinationen som får läsarna att byta medium. Den större 
kritiken mot framför allt kvällspressens journalistik manifesteras främst i de grupper som 
redan avstått från tidningsprenumeration, medan traditionalisterna är mer trogna och 
okritiska. När dessa väl tar till sig teknikkulturen och eventuellt börjar använda Internet eller 
med ålder försvinner som tidningsläsare så riskerar kvällspressen också ett fortsatt stort tapp. 
 
Kvällspressens allvarligaste brister kan sammanfattas i nedanstående sammanställning. 
Tendensen som helhet för de båda åren förefaller klar och stabil. De största bristerna är i tur 
och ordning:  
  
 bristande respekt för privatlivet 
 felaktiga sakuppgifter 
 överdrifter 
 personligt tyckande av journalister 
 ytliga nyheter 
 rubrik och text stämmer inte 
 ointressanta nyheter 
 negativa nyheter 
 bristande respekt för läsaren 
 politisk partiskhet 
 okritiska nyheter 
 skrivfel 
 dåligt språk 

 
De tre allvarligaste bristerna: felaktiga sakuppgifter, bristande respekt för privatlivet och 
överdrifter svarar för mellan 73 - 83 procent av bristerna. Det är endast i gruppen 
informationsrika som någon ökning noterats mellan de två åren, i övriga grupper har 
koncentrationen till dessa tre bristområden minskat. Klart är att respondenterna  har en 
mycket klar och samlad bild av kvällspressens främsta brister. 
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Bakgrundsfaktorers inverkan. 
 
Det svenska tidningsinnehavet har traditionellt varit bland de högsta i världen. Svenska 
hushåll har värderat morgontidningen högt som informationskälla. Vid JMG vid Göteborgs 
Universitet har man i läsvanestudier följt de svenska hushållens tidningsinnehav och relaterat 
detta till en mängd olika bakgrundsvariabler. I en av de äldsta sammanställningarna med 
longitudinella  data (Weibull, L, s.127, 1983), redogörs för andelen prenumeranter i olika 
befolkningsgrupper. 
 
I åldersgrupperna under 30 år var det både 1979 och 1981 mindre vanligt med tidnings-
innehav än bland de som var äldre än 30 år. I gruppen pensionärer var det 82 respektive 81 
procent som prenumererade och prenumerationsandelen visade sig också ha samband med 
hushållsinkomst. Dessa bakgrundsfaktorer har visat sig användbara i studier av medievanor 
och i SOM-institutets rapporter redovisas årligen utvecklingen.  I en översikt över utveck-
lingen från 1986 – 1998 (Holmberg, S. & Weibull, L. S.136, 1999) Konstateras samman-
fattningsvis att andelen 65-75 åringar som läser morgontidningen fem dagar i veckan är 85 
procent 1988 medan motsvarande andel i gruppen under 30 år är enbart 59 procent. Likaså 
finner man stora skillnader mellan högre tjänstemän, 89 procent och arbetare, 68 procent.  
 
Även om vi i denna studie inte har exakt samma indelning i resultatredovisningen kan vi 
notera att det i gruppen traditionalister, dvs. de som enbart prenumererar på tidning och inte 
använder Internet, noterar en så låg andel pensionärer som 51 procent. 
 
I  nedanstående tabell redovisas andelen män, andelen yngre än 30 år, andelen äldre än 50 år, 
andelen som bor i städer eller större orter, andelen med högskolestudier, andel studerande, 
pensionärer och yrkesarbetande samt andelen personer med en årsinkomst understigande 200 
000 kronor i de olika kategorierna av medieanvändare. 
 
Tabell  7.  Andelen personer med olika bakgrund (procent) 
 
År 
Kategori 

Män Yngre än 
30 år 

Äldre än 
50 år 

Stad el. 
större 
tätort 

Högskol
e 
studier 

Stude-
rande 

Pensionär Yrkesar- 
betande 

Inkomst 
under  
200 000 

Informationsrika:          
1997 55 44 19 55 44 29 2 57 19 
1998 51 32 24 66 44 18 3 68 14 
1999 
 

52 29 29 62 38 16 5 67 13 

Underhållnings-
orienterade: 

         

1997 56 49 9 50 30 20 1 58 34 
1998 53 52 8 67 29 25 1 55 37 
1999 
 

51 47 8 63 30 21 2 56 39 

Traditionalister:          
1997 47 9 62 44 19 4 37 49 27 
1998 46 5 71 55 17 2 43 45 31 
1999 
 

44 3 77 53 13 1 51 38 38 

Informationsfattiga:          
1997 47 15 39 36 16 7 22 57 38 
1998 52 19 45 60 11 3 28 48 51 
1999 48 11 58 56 11 4 37 38 54 
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Män är något överrepresenterade i de båda grupper som använder Internet (dvs. de informa-
tionsrika och de underhållningsorienterade) även om andelen har minskat under de tre åren så 
att det 1999 är nära nog balans mellan könen. Bland traditionalister och informationsfattiga är 
kvinnor överrepresenterade och i den förra är den tendensen ökande. 
 
Åldersfaktorn ger mycket kraftigt utslag. Bland Internetanvändarna var 1997 mellan 40 - 50 
procent under 30 år. 1999 har den andelen minskat kraftigt i gruppen informationsrika, vilket 
antyder att medelåldern sakta stiger i denna dubbelkonsumentgrupp, vilket också framgår av 
att andelen över 50 år under samma period ökat från 19 procent till 29 procent. Tio 
procentenheter på tre år. Någon motsvarande rörelse finns inte i gruppen ”underhåll-
ningsorienterade”. Där sker ingen nämnvärd förändring i ålderssammansättningen, utan det är 
fortfarande nästan hälften som är under 30 år. Andelen yngre i gruppen traditionalister har 
minskat under de tre åren och uppgår 1999 till endast 3 procent. Samtidigt har andelen över 
50 år ökat  med drygt 15 procentenheter  till 77 procent. Talen antyder att gruppen som enbart 
är tidningsprenumeranter åldras och att nyrekryteringen avtar. Detta att förlita sig bara till den 
tryckta nyheten kommer att ersättas av ett både och samtidigt som många yngre förlitar sig på 
andra medier än det tryckta. Andelen som helt avstår från såväl Internet som 
tidningsprenumeration (de informationsfattiga) har minskat något och deras andel är 1999 11 
procent medan andelen över 50 år i gruppen informationsfattiga ökat från 39 procent 1997 till 
57 procent 1999. Att vara medielös har blivit en åldersfråga. 
 
Klassifikationen av orter ändrades från 1998 års mätning varför jämförbarhet försvåras mellan 
de tre åren. Men bortsett från det, finns en större andel som bor i större orter bland de som är 
Internetanvändare och en mindre och krympande andel bland traditionalister och 
informationsfattiga. Andelen med högskolestudier är på samma sätt större i Internet-
användargrupperna, men den växer inte, snarare tvärtom, samtidigt som andelen minskar i 
gruppen traditionalister och informationsfattiga.  
 
Utbildningsfaktorn har samband med Internetanvändning. Andelen studerande utgjorde 1997 
50 procent av de sammantagna Internetanvändarna. 1999 har deras andel sjunkit till 35 
procent. Det är framförallt andelen förvärvsarbetande som blivit fler bland de informa-
tionsrika och ökat från 57 till 67 procent under samma period. Andelen studerande har 
minskat i de icke Internetbrukande grupperna, medan pensionärsandelen ökat kraftigt med 
cirka 15 procentenheter bland såväl de traditionella som de informationsfattiga. Förvärvs-
arbetande har i motsvarande grad minskat kraftigt främst i gruppen informationsfattiga från 
57 procent 1997 till 38  procent 1999. 
 
Andelen med inkomster under 200.000 kronor per år är lägst bland de informationsrika, blott 
13 procent och den minskar sakta. I gruppen underhållningsorienterade ökar andelen något 
och uppgår 1999 till 39 procent. Ungefär samma andel som i gruppen traditionalister, där 
andelen ökat snabbar. Bland de informationsfattiga har andelen låginkomsttagare stadigt ökat 
och uppgår nu till 54 procent. 
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Slutsatser 
 
De fyra grupperna 
Studien bygger på fyra konstruerade grupper, ”informationsrika, underhållningsorienterade, 
traditionalister och informationsfattiga”. De har skapats genom korstabulering av fråga 89 i 
1997 års SOM -undersökning ” Har du använt Internet det senaste året” och fråga 4 i samma 
undersökning ”Prenumererar du eller någon annan i ditt hushåll på denna tidning”. Under de 
tre år som studien omfattar har Internetanvändningen ökat med 26 procentenheter och störst 
har ökningen varit i gruppen informationsrika, de som använder såväl Internet som 
morgontidningen. 
 
Rörelsen bland mediekonsumenterna innebär att surfare alla kategorier ökar med 26 
procentenheter under de tre åren samtidigt som prenumeranternas skara minskar med blott 2 
procentenheter. Även om prenumerationsminskningen inte är dramatisk så har andelen som 
prenumererar, men inte nyttjar Internet minskat med drygt 20 procentenheter medan de som 
nyttjar såväl Internet som tidningsprenumeration, de informationsrika, ökat med drygt 18 
procentenheter. 
 
När studien genomfördes var 54 procent Internetanvändare och sett ur ett traditionell 
diffusionsteori perspektiv torde relativt snart 90 procent nyttja nätet. I ett försök att anpassa 
våra fyra kategorier till Rogers terminologi  kan de underhållningsorienterade närmast 
jämföras med innovatörerna, de informationsrika med de tidiga acceptanterna, tradi-
tionalisterna med sen majoritet och de informationsfattiga med eftersläntrare. De 
informationsrika ökar mest. Och deras redan tidigare höga nyttobetoning vid användandet av 
Internet ökar ytterligare under perioden. De ser inte Internet främst som ett nöje för yngre, 
utan mer som ett uttryck för att man är med i en trend, samtidigt som man inte fullt ut tror att 
Internet kan ersätta dagstidningen. De informationsrika är inte så kritiska mot 
morgonpressens journalistik utom vad gäller den rent språkliga dräkten. Men de är i likhet 
med andra grupper ytterst kritisk mot kvällspressens journalistik, trots att de är mest tåliga 
över tid. Andelen äldre ökar bland de informationsrika,  andelen högskoleutbildade  minskar, 
medelinkomsten ökar och förvärvsarbetande ökar på bekostnad av studerande. De 
informationsrika står i ett slags förhållande till traditionalisterna som kan liknas vid ett 
kommunicerande kärl. 
 
Traditionalisternas grupp minskar, de tror att Internet mest är ett nöje för yngre. De ser inte 
Internet som ett sätt att hänga med och de visar en viss teknikrädsla gentemot Internet. En 
rädsla sannolikt kopplad till bristande erfarenhet av mediet. De värjer sig, om än i mindre 
grad, mot påståendet att Internetinnehav minskar beroendet av dagstidningen. Traditionalister 
är mindre kritiska till  tidningens  nyhetsvärdering, men mer kritiska till språkliga misstag och 
de är mer fördragsamma med kvällspressens misstag än ickeprenumeranter, även om de 
överlag är mycket kritiska. Andelen kvinnor ökar i gruppen traditionalister. De äldre ökar. 
Andelen med högskolexamen minska, liksom andelen studenter på bekostnad av pensionärer 
och låginkomsttagare. Traditionalisternas skara minskar, och kan beroende på 
sammansättningen antas minska än mer, medan gruppen med multimedialt förhållningssätt, 
informationsrika, vinner mark. Frågan är närmast hur länge de informationsrika förmår 
kompensera den minskande traditionalistgruppen. Påfyllnaden upphör mänskligt att döma 
inom en relativt snar framtid och var skall då de nya tidningsprenumeranternas stora skara 
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komma från? För de underhållningsorienterades skara växer också, om än i dagsläget inte lika 
starkt som de informationsrika och de står inte heller i något motsvarande förhållande av 
kommunicerande kärltyp till någon annan grupp. De ser Internet som ett nöjesmedium, även 
om andelen som ser det ur nyttoaspekt, informativt ökat kraftigt under tiden 1997 till 1999, en 
ökning som nu gör att de nästan i lika hög grad som de informationsrika ser Internet ur ett 
nyttoperspektiv. Internet är för den gruppen på väg att bli ett ”allmedieum”, som 
tillfredsställer flera behov. 
 
De underhållningsorienterade ser Internet också som ett sätt att hänga med i trenden och man 
ser inte något större behov av dagstidningar. Deras främsta kritik mot morgontidningarna är 
att deras nyheter är ointressanta, okritiska och ytliga. De är som grupp mest kritiska till 
kvällspressen och den kritiken har kvarstått över de tre åren. Det är lika stor andel kvinnor 
som män i gruppen. Andelen yngre än 30 år är nästan 50 procent och relativt stabil över de tre 
åren, liksom den låga andelen över 50 år. Andelen med högskolestudier bakom sig ligger 
konstant kring 30 procent och andelen studerande likaså relativt konstant kring en femtedel av 
gruppen, medan andelen pensionärer är försvinnande liten. Andelen med låga inkomster är 
relativt hög och svagt ökande, strax under 40 procent. 
 
Gruppen informationsfattiga, de som varken nyttjar Internet eller prenumerera på en tidning, 
har minskat under de tre åren och utgör 1999 knappt 9 procent. De betraktar i likhet med 
traditionalisterna Internet mest som ett nöje för de yngre, och ser inte Internet som ett utslag 
för trendkänslighet. De tror inte att Internet ersätter dagstidningen, vilket antyder att främst 
andra skäl ligger bakom att de avstår från att prenumerera. De informationsfattiga är 
genomgående mest kritiska till morgontidningarnas journalistik, framförallt till faktakontroll, 
bristen på respekt för den enskildes privatliv och brist på respekt för läsaren. De resurssvaga 
är också i ökande grad skeptiska mot den journalistik som kvällspressen bedriver och på i 
stort sett samma grunder. Andelen yngre är låg i gruppen, drygt 11 procent, medan de över 50 
år ökar kraftigt. De med högskolestudier minskar, liksom andelen studerande, medan 
pensionärer och arbetslösa och låginkomsttagare ökat. 
 
Undersökningens data visar dessutom att de informationsrika och de underhållnings-
orienterade är mycket intresserade av vidare- och fortutbildning (25  respektive 29 procent 
mot endast 4 procent för traditionalisterna och 11 procent bland de informationsfattiga). 
Differenser som delvis förklaras av ålderssammansättningen. Noterbart är också att 19 
procent av de informationsrika, 17 procent av de underhållningsorienterade, 39 procent av 
traditionalisterna och 26 procent av de informationsfattiga  är uppfödda på ren landsbyggd.  
Medan andelen med föräldrarna som är uppfödda i Stockholm, Göteborg eller Malmö är 
nästan dubbelt så hög i grupperna informationsrika och underhållningsorienterade som i de 
två andra grupperna, även om andelen är så låg som 10-12 procent. 
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