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ABSTRACT	  

 

Titel: Barn av sin tid och klass: En kvantitativ studie om generations- och 
klasstillhörighetens betydelse för vår nyhetskonsumtion 
 
Författare: Stina Bergdal & Evelina Olsson 
 
Kurs, termin och år: C-uppsats, HT-2014 
 
Antal ord i uppsatsen: 18 949 
 
Problemformulering och syfte: Syftet med studien är att analysera vilken betydelse klass 
och generation har för nyhetskonsumtion. Att undersöka betydelsen av dessa två strukturer 
är viktigt då vi trots dagens individsamhälle påverkas av vår omgivning när det gäller vår 
nyhetskonsumtion. 
 
Metod och material: Metoden som används är surveyundersökningar. Materialet som 
används i denna undersökning består av den nationella SOM-undersökningen från 2012.  
 
Huvudresultat: Generation och klass är båda strukturer som påverkar vår konsumtion av 
nyheter. Men effekten av de olika strukturernas påverkan är olika och vi påverkas i högre 
grad av vår generationstillhörighet än vår klasstillhörighet. Det vill säga den tid, 
samhällsklimat och den tekniska utvecklig vi växer upp i formar oss inte bara som 
människor utan även som nyhetskonsumenter. De vanor vi skaffar oss i vår ungdom är de 
vanor som kommer att följa med oss resten av livet och vara en naturlig del av vår 
konsumtion.  
 Klasstillhörigheten har även den en påverkan på hur vi tar del av nyheter men när vi 
jämför båda dessa komponenter blir det tydligt att generationstillhörigheten är viktigare. 
Även om det finns vissa klasskillnader inom generationerna, den tydligaste kanske när det 
gäller valet av enskilda nyhetsmedium, så är den gemensamma referenspunkten vi har med 
de som vuxit upp i samma tidevarv mer betydande för hur vår nyhetskonsumtion ser ut.  
 
Nyckelord: Generation, Klass, Nyhetskonsumtion, Medieanvändning, Generationsklyftor, 
Klassklyftor 
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INLEDNING	  

Utvecklingen inom både medier och teknik har gjort att tillgången till nyheter i stort sett är 

obegränsad. Det finns en tidning för varje intresse och det mesta går att hitta på internet. 

Från att man lyssnade på radion för att få information om kriget och att tidningarna var 

partibundna, till att färgtv:n kom och Sverige fick två kanaler, till att man i dag kan sitta på 

bussen och läsa internationella nyhetstidningar i telefonen. Förutsättningarna som man har 

växt upp med har visat sig prägla medievanorna under resten av livet. Vilken teknik som 

fanns i uppväxten och vilka medievanor våra föräldrar hade under uppväxten påverkar 

även det hur vårt intresse av att ta del av nyheterna har utvecklats (Sullivan, 20113:115, 

Wadbring & Bergström, 2010:407).  

I dag är nyheter inte heller en kostnadsfråga. 91 procent av Sveriges befolkning har 

tillgång till internet – och därmed tillgång till nyheter. Tillgången till tv är ännu större då de 

digitala marksändningarna når 99,8 procent av befolkningen (Findahl, 2014:10; Wiebull & 

Wadbring, 2014:164). Men tillgång betyder inte automatiskt konsumtion. Till exempel 

konsumerar tjänstemän mer traditionella medier än arbetarklassen, trots att de har samma 

materiella förutsättningar (Sternvik & Wadbring, 2010:168). Det tyder på att både 

generation och klass påverkar nyhetskonsumtionen.  

Att dela upp människor i klass kan ses som gammalmodigt. Påståendet att klass inte 

längre spelar någon större roll i det svenska samhället motiveras ofta med att Sverige är ett 

av världens mest jämlika länder med små inkomstskillnader, begränsad fattigdom och hög 

social rörlighet (Danielsson, 2014:30). Svenska medborgare har stora möjligheter att flytta 

sig upp och ner mellan de olika traditionella klasserna, bland annat i och med möjligheten 

att utbilda sig gratis. 

Föreställningen om att det är en själv som väljer vilken klass man tillhör har blivit allt 

mer utbredd i samband med den tekniska utvecklingen. Däremot har den ekonomiska och 

sociala ojämlikheten ökat i Sverige under de senaste decennierna, vilket har gjort att ens 

sociala bakgrund fortfarande har betydelse för till exempel vem som väljer att studera vid 

svenska högskolor och universitet (Danielsson, 2014:30). Utöver utbildningsnivån påverkar 

även klassposition ens intressen och konsumtionsmönster. Detta utmärker sig som sagt 
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bland annat när det kommer till konsumtion av medier och olika medieinnehåll 

(Danielsson, 2014:29; Sternvik & Wadbring, 2010:158).  

För att en demokrati ska fungera krävs det att medborgarna tar del av information om 

samhället. Att ge information är därför också journalistikens uppgift. Dessa behov kvarstår 

trots att medielandskapet har förändrats under de senaste decennierna (Nord & Strömbäck, 

2012:16–17).  Lars Nord och Jesper Strömbäck beskriver den journalistiska uppgiften så 

här: 

Genom att informera, granska och vara ett forum för debatt ska medierna sålunda 
bidra till en fungerande åsiktsbildning och i förlängningen en fungerande demokrati. 
(Nord & Strömbäck, 2012:17). 

 

 Vår demokrati är medieberoende vilket betyder att medborgarna framför allt får sin 

information och kunskap om samhället från medierna. En ökad mediefragmentering där 

medieanvändningen blir allt mer individualiserad och där publiken kan välja bort 

information och nyheter mot underhållning samt där dessa skillnader blir större mellan 

vissa samhällsgrupper finns en stor utmaning för demokratin och opinionsbildningen 

(Nord & Strömbäck, 2012:35). Den tekniska utvecklingen har även den gjort det svårare att 

bedriva journalistik som informerar, granskar och debatterar då det ständiga flödet gör det 

lättare att rikta sig till särskilda publiker som är mer ekonomisk intressanta för 

medieföretagen (Nord & Strömbäck, 2012:27). Därför är det viktigt att undersöka hur 

strukturer som klass och generation påverkar nyhetskonsumtionen, för att se om det finns 

någon skillnad mellan vissa samhällsgrupper då detta kan leda till informationsklyftor som i 

sin tur kan påverka demokratin negativt. 
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SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är att analysera vilken betydelse klass och generation har för 

nyhetskonsumtion. Att undersöka betydelsen av dessa två strukturer är viktigt då vi trots 

dagens individsamhälle påverkas av vår omgivning när det gäller vår nyhetskonsumtion. 

Hur vår omgivning ser ut sätter gränser för hur vi har möjlighet att konsumera medier 

(Giddens & W Sutton, 2014:65). En stor skillnad mellan till exempel tjänstemannaklass och 

arbetarklass skulle kunna tyda på att samhället i framtiden kan få problem med 

kunskapsklyftor. En stor skillnad mellan generationerna skulle kunna tyda på att 

nyhetskonsumtionen är i en förändring och beroende på vad det visar kan detta vara både 

positivt och negativt för demokratin. För att få fram övergripande resultat måste vi även 

titta på enskilda medier och vilka det är som konsumerar olika alternativ. För att 

konkretisera syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

• Hur ser konsumtionen av enskilda nyhetsmedier ut? 

• Vilken betydelse har klass och generation för informationstäta respektive 

informationssvaga nyhetsmedier? 

• Vilken betydelse har klass och generation för vilken plattform man tar del av 

nyheter från? 
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TEORI	  OCH	  TIDIGARE	  FORSKNING 

I den här uppsatsen utgår vi från ett användarperspektiv. Inom publikforskningen finns en 

rad andra perspektiv att utgå ifrån, till exempel att se publiken som ett objekt. Då ses 

publiken som mer passiv och medier har en stark påverkan på publiken och publikens 

tidigare erfarenheter spelar ingen större roll i dess nyhetskonsumtion. Användarperspektiv 

ser i stället publiken som en aktiv medieanvändare. Denna teori passar vårt syfte eftersom 

vi utifrån klass och generationer vill se hur nyhetskonsumtionen ser ut och hur de påverkar 

vid valet av nyhetskanaler. Genom detta utgår vi även från att publiken är aktiva användare 

som gör ett val när de väljer sin nyhetskonsumtion.  

Användarteorin 

Uses and gratification approach, eller användarteorin som den heter på svenska, bygger på 

att medieanvändarna är aktiva konsumenter och att deras mål med konsumtionen är att 

tillfredsställa olika behov (Strömbäck, 2014:73). Kärnan handlar om att se varför 

människor väljer vissa medier framför andra. Ett centralt begrepp är behov. Vilket behov 

är det som driver oss? Vad är det vi vill få ut av medieanvändningen (Jansson, 2011:369–

370)? Det som styr konsumenterna börjar med att man utifrån sitt sociala och psykologiska 

ursprung har ett behov, vilket genererar förväntningar på medierna och det leder i sin tur 

till olika mönster i mediekonsumtionen (Sullivan, 2013:115). 

Man pratar om olika typer av behov som personen vill tillfredsställa. Dessa olika behov 

definierades först av Elihu Katz utifrån de sociala och psykologiska funktionerna som 

massmedier har på publiken. Han delade upp behoven i fem olika grupper: 

• Det kognitiva behovet som handlar om behovet av att bli informerad och stärka sin 

kunskap och förståelse. 

• Det känslomässiga behovet som handlar om att stärka estetiken, njutningen och 

den känslomässiga upplevelsen. 
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• Integrationsbehovet som handlar om att stärka trovärdigheten, förtroendet, 

stabiliteten och statusen. 

• Det sociala behovet som handlar om att stärka kontakten till familj, vänner och 

världen. 

• Det sista behovet kallas “escape” och handlar om att fly eller släppa på 

spänningarna, dessutom att släppa kontakten med sig själv och sina sociala roller, 

som till exempel att använda medier för avslappning (Sullivan, 2013:114). 

 

Det vi vill undersöka är hur nyhetskonsumtionen ser ut utifrån olika strukturer i samhället. 

I och med att vi alla tillhör en viss klass och en viss generation byggs därmed även våra 

behov upp delvis utifrån dessa strukturer.  

Sociala	  faktorer 

Alla val en människa gör grundar sig inte i medvetna och rationella behov. Vi är beroende 

av vår omgivning då den skapar våra preferenser. Familj, vänner, klasstillhörighet och 

utbildning är bidragande faktorer till vår nyhetskonsumtion och de behov vi har. Dessa 

nyhetspreferenser har också visat sig bli tydligare ju större utbudet av nyhetskanaler är. 

Personer med arbetarklassbakgrund och lägre utbildning tenderar till exempel att ta del av 

tv-nyheter och morgontidningar i lägre utsträckning än högutbildade (Jansson, 2011:369–

371). 

Ju större nyhetsutbudet är, desto viktigare är det att se vilka motiv människor har till 

vilken typ av genre och nyhetsinnehåll de väljer att ta del av. Så här beskriver Regeringens 

Framtidskommission problemet: 

För dem som är intresserade av politik och samhälle har det aldrig varit lika enkelt att 
hitta kvalificerad information och journalistik. För dem som inte är intresserade av 
politik och samhälle har det aldrig varit lika enkelt att undvika information som rör 
politik och samhälle (DS, 2013:19). 

Med citatet menas att dagens stora medieutbud gör att den som vill kan ta del av allt, 

medan den som inte vill kan undvika allt. I och med den tekniska utvecklingen med smarta 

telefoner, bärbara datorer och surfplattor har vi i dag möjlighet att göra allt fler aktiva val. 

Kanaler erbjuder i dag play-tjänster där vi kan titta på de tv-program vi vill, när vi vill. Vi 

behöver inte längre följa tv-tablån och anpassa oss efter tider då de program vi vill se 



 

 

Stina Bergdal & Evelina Olsson 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 6 

faktiskt sänds. Detta borde leda till att publiken har blivit allt mer aktiv och gör allt fler val. 

(Wadbring, 2012:298). Dessa aktiva val borde således påverkas av vilka vi är, vilken klass vi 

tillhör och vilken typ av nyhetskonsumtion vi vuxit upp med – det vill säga vilken 

generation vi tillhör. Men valen skulle också kunna bli allt mer individuella med tanke på att 

nyhetskanalerna blir allt fler och möjligheten att välja bort sådant man som individ inte 

anser intressant blir allt större.  

Samtidigt finns argument mot att detta skulle stämma. I och med att vi tvingas göra allt 

fler val så väljer vi att i stället inte göra några alls och förlitar oss på gamla vanor. När 

människan måste göra fler val spelar den vi är allt större roll. Men vilka vi är beror på vad 

vi är uppvuxna med, det påverkas i sin tur av vilken klass vi tillhör och vilken generation vi 

tillhör. Vilken klass och generation vi tillhör kan därför spelar en större roll i dag än vad det 

gjort tidigare. Det är dock inte enbart detta som påverkar oss utan även tillgång till 

medierna samt vad som händer i samhället runt omkring oss (Wadbring, 2012:298). 

I och med fragmenteringen är det i dag svårare att prata om en publik. Fortfarande 

finns dock konstruktionsmönster, men i stället för att prata om en masspublik måste vi 

definiera olika slags publiker utifrån vilket syfte man har med sin definition (Wadbring, 

2012:294). 

I vår studie kommer vi att titta på publikbegreppet utifrån människorna – hur 

nyhetskonsumtionen ser ut i olika grupper i samhället beroende på generationer och klass. 

Vilka nyheter vi tar del av påverkas som vi tidigare nämnt av flera faktorer, bland annat 

klass och ålder men även till exempel politiskt intresse spelar in. Anledningen till att vi valt 

att titta på just klass och generation är att de båda är strukturer som finns i samhället. Vi 

tillhör alla en klass och generation och även om det är möjligt med klassresor så väljer vi 

inte att tillhöra en klass utan det är något vi alla gör och dessa strukturer påverkar i sin tur 

våra val och handlingar. (Wadbring, 2012:303).  

Olika generationer är uppvuxna under olika förhållanden, ekonomiska situationer, 

samhällssituationer och det mest centrala för vår studie – olika förutsättningar för 

mediekonsumtion. Människor formas olika mycket i olika åldrar vilket är orsaken till att de 

medier som är självklara att använda under vår tonårstid kommer att vara självklara för oss 

under resten av livet (Wadbring, 2012:303). Det kan vara en förklaring till att 
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mediekonsumtion ser olika ut i olika generationer och förslagsvis även skulle kunna visa en 

skillnad i hur stor betydelse klass har för mediekonsumtion i olika generationer. Vi går in 

närmare på betydelsen av generations- och åldersbegreppet i kapitlet 

“Generationsbegreppet”. 

Kritik	  mot	  teorin 

Användarteorin har egentligen blivit ifrågasatt ända från start. När teorin kom var den 

framförallt en reaktion på effektforskningen som såg publiken som passiva användare som 

påverkades av medierna. Användarteorin ser i stället publiken som aktiv. Men att ta del av 

medier behöver inte alltid vara ett aktivt val. Många kan slå på ett tv-program för att titta på 

tv utan att göra ett aktivt val att titta på ett visst program, medan vissa programval är aktiva. 

(Wadbring, 2012:297). Det har bland annat visat sig att de flesta tv-tittarna fortsätter att 

titta på nästa program som sänds i den kanalen som de har på, oavsett om programmet har 

samma genre eller inte. Hur mycket tittare ett program får beror alltså därför delvis på hur 

populärt programmet som sändes innan var (Prior, 2007:39). Men med tanke på att våra 

sociala upplevelser och erfarenheter enligt användarteorin spelar en stor roll för vilka 

medier vi väljer att konsumera så skulle vår generationstillhörighet och klasstillhörighet 

kunna styra vilket typ av medium eller vilken kanal vi slår på, oavsett om vi inte tar del av 

programmet aktivt eller inte. Vilken plattform vi väljer att använda och vilken kanal vi 

använder i dessa plattformar påverkas således, oavsett om det är ett aktivt eller passivt val, 

av faktorerna generation och klass. 

Mycket av tv-tittande i det så kallade “broadcast era” var inte ett resultat av ett aktivt 

val. I stället var det ledig tid och ett beslut att titta på tv under den tiden som var motivet 

bakom konsumtionen. De flesta som tittar på tv är inte heller ute efter information utan 

snarare underhållning, men i och med att de tittar på tv exponerades många av dem för 

nyhetssändningar. Detta kan förklara hur politisk ointresserade invånare tar del av nyheter 

med jämna mellanrum. Men i och med att det i dag finns kabel-tv och allt fler kanaler finns 

det större möjlighet att helt välja bort nyhetssändningarna (Prior, 2007:40).  

Teorin har även kritiserats för att det är svårt att mäta motivet bakom en viss 

medieanvändning. Teorin anses därför passa bäst ihop med innehåll där motivet är 

närvarande, som vid till exempel politisk innehåll, nyheter och erotik (McQuail 2010:369). 
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Eftersom vår studie rör konsumtion av nyheter bör detta däremot inte bli något problem. 

Vi är inte ute efter motivet bakom ett visst medieval utan vill se hur klasstillhörighet och 

generationstillhörighet påverkar vilken plattform vi vänder oss till för att konsumera 

nyheter och hur vi väljer informationstäta eller informationssvaga utifrån dessa faktorer.   

Strukturer	  och	  individualism 
I och med globaliseringens spridning har vårt samhälle blivit allt mer individualiserat. Vi är 

inte längre bundna att följa de strukturer vi växer upp i. Skräddarens äldsta son har 

möjlighet att välja egna vägar att gå. Det finns en möjlighet att hela tiden konstruera sin 

egen identitet tack vare att vi har fått större valfrihet (Giddens & W Sutton, 2014:105). 

Utvecklingen av ett individualistiskt samhälle gäller även när det kommer till 

nyhetskonsumtion. När medieutbudet blir större tvingas vi att göra allt fler val vilket gör att 

våra intressen och motivationer får allt större betydelser. Medieanvändningen blir därmed 

individualiserad och det leder till att det växer fram nya skillnader mellan olika 

befolkningsgrupper (Nord & Strömbäck, 2012:34). Samtidigt finns det fortfarande 

strukturer som klass och generationer kvar, vilket är något vi växer upp i.  

I dag är det flesta överens om att skillnader i och mellan klasser inte bara är 

yrkesrelaterade utan att det även finns skillnader när det kommer till konsumtion och 

livsstil (Giddens & W Sutton, 2014:325). Under en livstid är det dock många som byter 

klass och därmed bestäms inte vår individ helt och hållet utifrån vilken klass den tillhör, 

men klass fortsätter att påverka människors livssituation (Giddens & W Sutton, 2014:332). 

Även generationstillhörigheten påverkar vem vi är. Människor som är uppvuxna under 

en följd år får gemensamma kulturella och politiska referenspunkter. Till exempel växer de 

upp under samma tekniska förutsättningar för nyhetskonsumtion. Även detta kan i sin tur 

påverka åsikter och övertygelser hos människor inom generationen och kan då ha betydelse 

för vilka individuella val som görs när det kommer till nyhetskonsumtion samt inom andra 

områden (Giddens & W Sutton, 2014:234).  

Klass- och generationstillhörighetens betydelse blir tydligare genom att tala om dem 

som sociala strukturer. Giddens struktureringsteori går ut på att strukturer och handling 

samspelar med varandra. Kopplat till vår studie skulle det betyda att generationstillhörighet 
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och klasstillhörighet som strukturer påverkar en människas handlingar, det vill säga en 

människas nyhetskonsumtion. Handlingen som görs påverkas av strukturerna samtidigt 

som strukturerna bara finns i fall det är en grupp människor som beter sig efter dessa 

strukturer.  

Samhällen gemenskaper och grupper har “struktur” bara i den mån människor beter 
sig på ett konsekvent och någorlunda förutsägbart sätt. Å andra sidan är “handling” 
enbart möjligt när varje individ besitter en stor mängd socialt strukturerad kunskap 
som fanns där före dem själva (Giddens & W Sutton, 2014:332).  

 

Genom att undersöka hur klass och generation påverkar vilka medieplattformar vi 

använder samt om vi konsumerar informationssvaga eller informationstäta medier kommer 

vi kunna se i vilken utsträckning dessa strukturer har betydelse när det kommer till 

nyhetskonsumtion eller om individsamhället har fått strukturer som klass och generation 

att tappa sin betydelse. 

 Nedan kommer vi att gå igenom och definiera begreppen generation och klass 

ytterligare för att tydliggöra hur vi använder oss av begreppen i vår studie.  

Generationsbegreppet 

Under 1900-talet har tekniken utvecklats allt snabbare och det finns således många olika 

generationer som har vuxit upp under helt olika tekniska förutsättningar. Ålder har visat sig 

vara en av de viktigaste faktorerna för vilka typer av medier vi konsumerar och hur vi 

använder dessa. Detta beror dock inte enbart på vilken åldersgrupp man tillhör utan även 

på de förutsättningar som funnits med under uppväxten och som sedan präglat 

medievanorna (Wadbring & Bergström, 2010:407). De som i dag växer upp lär sig redan 

som barn att hantera datorer, surfplattor och sociala medier. Internet blir en del av det 

dagliga livet. Något som den äldre generationen i stället har tvingats lära sig och därmed 

inte faller sig lika naturligt i den vardagliga konsumtionen av medier och nyheter (Wadbring 

& Bergström, 2010:407). Nya medier har alltid tagits emot med viss skepsis och de som 

varit unga när ett nytt medium inträtt har alltid haft lättast att ta till sig det (Tapscott, 

2009:7). Således skulle man kunna dela upp befolkningen i olika tekniska generationer 

beroende på vilka medium de är uppvuxna med. 
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Innan tv:n inträdde på den svenska mediemarknaden 1956 var radio och 

morgontidningen de medierna som konsumerades. Den generationen som vuxit upp med 

dessa medier är fortfarande de som är största konsumenten av papperstidningen medan allt 

fler i yngre generationer väljer att inte prenumerera (Nilsson, 2005:150). Den här 

generationen brukar kallas för den plikttrogna generationen och består av människor födda 

innan 1946 (Jalakas & Wadbring, 2014:166). Visserligen kom den svartvita tv:n under den 

tiden då 40-talisterna var tonåringar men sändningarna var begränsad och perioden räknas 

fortfarande till radions guldålder (Bergqvist, 2009:71–73). 

Rekordårsgenerationen består av de som är födda 1946-1964 och är uppvuxna med 

radio, papperstidning, färg-tv, tvåkanalssystem samt utvecklingen av kvällstidningen 

(Jalakas & Wadbring, 2014:166). Under 50-talisternas uppväxt grundades uttrycket 

“tonåring” och även om 40-talisterna var den första generationen med en ungdomskultur 

var det under 50-talisternas uppväxt som tonårskulturen slog igenom. Under den här tiden 

tog tv:n radions plats i centrum och utbudet expanderade (Bergqvist, 2009:85).  

De födda 1965-1976 brukar kallas för generation x och fick större möjlighet att välja 

var och när de skulle ta del av medier genom bland annat Walkman och videos. Generation 

x var den sista generationen att växa upp utan internet (Jalakas & Wadbring, 2014:166).  

Den sista generationen brukar kallas för den digitala generationen. De som tillhör den 

här generationen är födda efter 1977 och uppvuxna med radio, tv, papperstidningen och 

mobiltelefon men framförallt har internet varit en del av deras vardag under hela 

uppväxten (Jalakas & Wadbring, 2014:166). Generationen har alltså haft förutsättningar att 

kunna ta reda på saker från hela världen och kunnat nås var och när som helst. Tapscotts 

idé om den digitala generationen är att dess medlemmar använder den nya tekniken “lika 

naturligt som de andas”. Han ser den nya generationen som annorlunda från tidigare 

generationer och tror även att de kommer bli bättre människor.  

Argumentet för detta är att internet inte styrs av vuxna så som andra medier gör, vilket 

gör att de inte blir passiva mottagare. Därför ser han även nätgenerationens karaktärsdrag 

som klyftiga, öppensinnade, nyfikna, självsäkra, självständiga och globalt orienterade med 

mera. Den definitionen ger även en bild av att klassbegreppet inte längre spelar lika stor 

roll, att världen i och med denna generation kommer att bli mer öppen, jämlik och 
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demokratisk (Tapscott, 2009:6). Idén har blivit kritiserad på flera håll. En studie gjord av 

bland annat Cliff Zukin visar att den Digitala genrationen inte skiljer sig särskilt mycket 

från Generation X i hur de tänker att ”en bra medborgare” ska vara. Deras synsätt på en 

bra medborgare kräver inte att medborgaren ska göra det bästa för samhället utan består i 

princip bara av passiva handlingar, som att inte bryta mot lagen (Zukin, 2006:99). Studien 

visar också att de som växer upp inom den digitala generationen har lågt förtroende för 

sina medmänniskor. Att den digitala generationen skulle vara bättre medborgare med helt 

nya personlighetsdrag tack vare tekniken de vuxit upp med är därmed tveksamt. Även 

Martin Danielsson kritiserar Tapscott och att nätgenerationen skulle ha en makt att påverka 

klasstrukturerna. 

Förklaringen av den digitala generationen tenderar att glömma de sociala och 
kulturella strukturerna som ungdomarna växer upp i – som att detta inte skulle 
påverka dem tack vare ny teknik (Danielsson, 2014:38).  

 

Att klassbegreppet skulle försvinna i och med den digitala generationen behöver alltså inte 

vara sant. Tidigare erfarenheter och bakgrund påverkar oss på det sättet att vi väljer att göra 

olika val. Den digitala generationen skulle således fortfarande ha vuxit upp i olika klasser 

vilket skulle påverka på vilket sätt de väljer att ta del av nyheter och vilka plattformar de 

väljer, samt om de väljer informationstäta eller informationssvaga nyhetskanaler, detta 

oavsett vilken teknik de har tillgång till.   

Ålder har i tidigare forskning visat sig ha stor betydelse för hur man tar del av nyheter 

och att ens uppväxt har betydelse för detta. Ens generationstillhörighet skulle alltså kunna 

förklara vilka nyhetsplattformar man framförallt använder sig av och hur. Samtidigt finns 

det kritik mot att den digitala generationen skulle vara utmärkande med att använda sig av 

den nya tekniken – och då även ta del av nyheter genom dessa plattformar. Sheila Zimic 

skriver bland annat i sin avhandling Internetgenerationen bit för bit att: 

Tekniken presenteras samtidigt för de användare som inte räknas till internetgenerationen som 
att de inte har en chans att bli lika bra på det digitala som internetgenerationens medlemmar, 
vilket kan ha konsekvenser för hur olika användare skapar relation med specifik teknik (Zimic, 
2014:132). 
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Hon argumenterar för att den så kallade generationsklyftan inte alls behöver ha någonting 

med generationstillhörighet att göra. Detta skulle betyda att olika generationer skulle kunna 

använda sig av digitala plattformar för att ta del av nyheter i lika stor utsträckning, men att 

äldre generationer blir avskräckta när tekniken presenteras som att de aldrig kommer kunna 

förstå den.  

I en sin tidigare studie Not so ‘techno-savvy nämner hon bland annat att det i en studie av 

Sherry och Fielden visade sig att det enda som de så kallade millenniumbarnen, födda efter 

1983, var bättre på i datorväg var Microsoft word och att deras upplevda kunskap är större 

än den kunskap de faktiskt har om datorer (Zimic, 2009:130). Hennes undersökning visar 

också att det finns väldigt små skillnader mellan den så kallade digitala generationen och 

äldre generationer. I princip var det bara användningen av web 2.0, det vill säga sociala 

medier, som skilde sig åt. Vilket kan betyda att det egentligen inte finns någon skillnad i 

teknikkunskap för att ta del av nyheter i dessa typer av medier (Zimic, 2009:142). 

Då kritiken framför allt rör det tekniska kunnandet är det inte särskilt viktigt för vår 

studie då den snarare rör vilka nyhetsplattformar man använder och inte hur mycket man 

kan när det kommer till just den tekniska biten.  

Klassbegreppet 

Om vi jämför dagens samhälle med industrisamhället kan det verka irrelevant att ens 

nämna klass. Det finns ingen uppdelning mellan “dom där uppe” och “dom nere på 

golvet” längre. Definitionen av klass är i dag inte lika tydlig (Danielsson, 2014:27). I 

litteraturen diskuterar man ständigt klassamhällets vara eller icke vara utan att riktigt slå fast 

något (t.ex. Cigéhn, Öhlin, Wadbring). Vissa samhällsvetare menar att människors 

klasstillhörighet spelar en viktig roll, medan andra menar att vi gått från industri- till 

individsamhälle (Oskarson, Berglund & Bengtsson 2010:7). När det kommer till vilka som 

tar del av informationstäta och informationssvaga källor finns det däremot sedan tidigare 

mycket som tyder på att en klasskillnad finns. 

There is certainly a class bias in attention to ‘information-rich’ sources, and strong 
correlations are persistently found between social class, attention to these sources and 
being able to answer information questions on political, social or economic matters 
(McQuail 2010:424). 
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Ytterligare ett argument för att klassamhället inte har spelat ut sin roll i samhället är att det 

skulle blivit en radikal förändring i samhället om det yrke en människa hade inte längre 

påverkade hennes livssituation. Detta betyder däremot inte att klassamhället är statiskt utan 

snarare någonting som ständigt förändras (Svallfors, 2004:8). Att studera klass är viktigt för 

att förstå samhället, av den anledningen att klass och den anställningsrelationen människor 

har i sitt arbete har stor påverkan på andra aspekter i deras tillvaro. Det vill säga att studera 

klass för att förstå hur nyhetskonsumtionen skiljer sig åt mellan människor är viktigt 

eftersom deras arbetsställning har stor påverkan på aspekter i deras tillvaro – då bland 

annat hur de tar del av nyheter och vilka plattformar de väljer (Svallfors, 2004:9). 

När man delar in människor i klass kan man utgå ifrån ekonomisk och social klass. Den 

ekonomiska klassen syftar till att dela in människor i olika klasspositioner utifrån deras 

förvärvsarbete, medan social klass innebär klass som livsform eller kultur (Bengtsson, 

2010:16). En generell definition av begreppet är en storskalig grupp människor med 

liknande ekonomisk situation, vilket starkt påverkar deras livssituation (Giddens & W 

Sutton, 2014:310).  

I den här uppsatsen utgår vi från att klass är något som har sin grund i strukturella 

villkor inom arbetslivet, vilket påverkar de individuella valmöjligheter vi har, upplever att vi 

har och de faktiska val som vi gör.  

Den kritik som riktats mot klasstillhörighetens betydelse kan sammanfattas i tre olika 

perspektiv. För det första anser framförallt forskare inom kön och etnicitet att klass inte 

självklart är den viktigaste förklaringsfaktorn. För det andra betonas att klassens betydelse 

har försvagats i och med att själva samhällsstrukturerna har förändrats så pass mycket. När 

arbetarklassen fick ökad materiell trygghet ansågs fritidssysslor ha en större betydelse för 

ens värderingar och identitet, i stället för arbetet. Och för det tredje finns det ett perspektiv 

som menar att själva arbetslivet har förändrats. Inom en organisation finns i dag inte bara 

arbetsgivare och arbetare, det finns flera mellanliggande tjänster vilket gör att 

klassuppdelningen inte blir lika tydlig. Dessutom har även anställningarna individualiserats, 

bland annat med individuell lönesättning, som gör att klassidentiteten och känslan av 

samhörighet inte är lika stark (Oskarson, Berglund & Bengtsson, 2010:9–10). 
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Informationstäta	  och	  informationssvaga	  medier	  

Vi har nu gått igenom begreppen klass och generation. För att förtydliga vad vi menar med 

begreppen informationstäta och informationssvaga medier kommer vi nedan att förklara 

även dessa begrepp.  

 Vilken status ett nyhetsmedium har, eller hur informationstätt det är, beror på dess 

produktionsvillkor och innehåll. Public service har exempelvis som syfte att informera 

publiken medan kommersiella kanaler vill tjäna pengar. Detsamma gäller tidningar. En 

prenumererad morgontidning måste inte locka läsare på samma sätt som en kvällstidning, 

vilket påverkan innehållet. Det finns även en skillnad sett till publikens förväntningar. SVT 

och SR ses som tillförlitliga källor medan kvällstidningar konsumeras av andra orsaker 

(Sternvik & Wadbring, 2010:165–165).  

 Utifrån detta kan vi alltså definiera vilka medier som ses som informationstäta 

respektive informationssvaga. Nyheter i SVT, SR och prenumererade morgontidningar 

klassas som informationstäta, medan kvällstidningar, nyheter i kommersiella kanaler och 

gratistidningar klassas som informationssvaga. TV4 nyheterna är svårare att kategorisera 

eftersom många anser att de är både informativa och kommersiella (Sternvik & Wadbring, 

2010:165). 

Tidigare	  forskning 

Det finns redan en del forskning på klass och medievanor samt generationer och 

medievanor var för sig. Vi har alltså ett gediget material att luta oss mot när vi i vår studie 

väver samman dessa två områden. Med vår studie vill vi ta forskningen vidare genom att slå 

ihop klass och generation och se hur de samverkar. Vilken betydelse har klass och 

generation som strukturer när det kommer till vilken plattform vi väljer att ta del av nyheter 

på? Och hur påverkar strukturerna om vi läser informationstäta eller informationssvaga 

medier? Nedan presenteras tidigare studier inom liknande ämnen som vi sedan kommer att 

ha användning av.  

Politiskt intresse hänger till stor del ihop med hur vi konsumerar nyheter och vilka 

plattformar vi vänder oss till. Detta är något som kommer fram i Malin Eirefelts uppsats 



 

 

Barn av vår tid och klass 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 15 

Du är vad dina föräldrar läste?. Henne studie visar ett samband mellan morgontidningsläsning 

och politiskt intresse då de som har högst nyhetsintresse och politisk engagemang växte 

upp med en dagstidning i hemmet, medan de som har lägst intresse och engagemang växte 

upp utan morgontidning. Hon kommer också fram till att föräldrarnas nyhetskonsumtion 

spelar en stor roll för om deras barn kommer att bli aktiva nyhetskonsumenter – då inte hur 

föräldrarna tog del av nyheter utan snarare att de faktiskt gjorde det. Resultatet bygger dock 

på åtta intervjuer och är därför inte allmängiltigt. Den är också byggd på personer som 

vuxit upp under 70- och 80-talet och Eirefelts påpekar själv att morgontidningen hade 

starkare ställning då, samt att ungdomar som växer upp i dag har en annan teknisk 

förutsättning för att ta del av nyheter (Eirefelts, 2013).  

I Svenska folkets nyhetsvanor kommer Mathias A. Färdigh och Josefine Sternvik fram till 

att vår nyhetskonsumtion tillfredsställer vissa behov och att vårt nyhetsbehov beror mycket 

på vem vi är och var i livet vi befinner oss (Färdigh & Sternvik, 2008). Deras studie visar att 

skillnaderna i konsumtionen skiljer sig mycket åt men att i stort sett samtliga nyhetskanalers 

publik ökar med stigande ålder. Särskilt tydligt är mönster när det kommer till lokalt och 

regionalt innehåll i radio och tv. Ett undantag mot detta är dock internet och läsning av 

gratistidning där ålderssambandet är omvänt då dessa nyhetskällor främst tilltalar en yngre 

publik. De ser också att mediekonsumtionen blivit mer fragmenterad, det vill säga att vår 

konsumtion är utspridd på betydligt fler källor än vad det var tidigare. Deras studie visar 

också att när nyhetsmedierna har blivit allt fler har de över 50 år ökat sin konsumtion 

medan unga vuxna har en minskad nyhetsanvändning. När det gäller äldre och medelålders 

visar studien att de lägger till nya nyhetskällor till sin konsumtion medan de yngre 

konsumenterna snarare överger gamla nyhetskanaler för att i stället ta del av nya, vilket 

också gör att de yngres nyhetskonsumtion inte är lika fragmenterad. (Färdigh & Sternvik, 

2008).   

I magisteruppsatsen Fågel, fisk eller… har Mira Öhlin undersökt hur klassresenärers 

medievanor ser ut. Henne studie visar att folk som gjort en klassresa uppåt tenderar att ha 

liknande medievanor som tjänstemän, medan folk som reser nedåt följer samma mönster 

som arbetarklassen (Öhlin, 2005). Studien visar framför allt på en tydlig skillnad i 

radiolyssnandet där tjänstemän och uppåtstigande klassresenärer är de mest frekventa 

lyssnarna av P1, medan kommersiella radiokanaler framför allt konsumeras av 



 

 

Stina Bergdal & Evelina Olsson 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 16 

nedåtstigande resenärer och arbetarklassen, dessa klasser är även de som i högst 

utsträckning lyssnar på P4. Hela studien visar på en tydlig skillnad där tjänstemannaklassen 

och uppåtstigande resenärer går en finkulturell väg i sin konsumtion, medan arbetarklassen 

och nedåtstigande resenärer tar en populärkulturell väg (Öhlin, 2005). 

Martin Danielsson studie visar dessutom att ens klasstillhörighet inte spelar någon roll 

när det kommer till teknisk tillgång utan skillnaden ligger snarare i hur man använder 

tekniken. I dag är internet så pass utspritt i Sverige att det inte är en klassfråga. I 

avhandlingen Digitala distinktioner – klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker har 

Martin Danielsson undersökt vad klass spelar för roll för unga män i deras 

medieanvändning. Han kom fram till att varken den ekonomiska aspekten eller kulturella 

kapitalet har någon betydelse när det gäller tillgång. Men trots det spelar klass ändå en roll 

när det kommer till unga svenskars relation till digitala medier (Danielsson, 2014:260). 

“Individen ställs inför fler valmöjligheter än tidigare, men vilka val som upplevs möjliga 

och faktiskt görs tycks alltså fortfarande strukturerat utmed klassmässiga skiljelinjer” 

(Danielsson, 2014:30). Det handlar alltså om ett slags förkroppsligat kulturellt kapital som 

“sitter i väggarna” genom ens uppväxt (Danielsson, 2014:361). 

Annika Bergström skriver om nyhetsjournalistik på internet i boken Medierna och 

demokratin. Hon påpekar att den succesivt har ökat sedan 2002 när drygt hälften besökte en 

nyhetssajt minst en gång i veckan. Hon kommer därmed fram till att det finns en vana 

bland internanvändare att läsa nyheter på nätet. Den största sajten är Aftonbladet.se som 

också har störst ökning av publikandel. Hon skriver också att sajten mer är männens än 

kvinnornas och ungdomarnas mer än de medelålders samt att fler lägre tjänstemän och 

arbetare än högre tjänstemän använder sig av Aftonbladet.se. Detta är samma mönster som 

finns hos kvällstidningar traditionellt, det vill säga på papper, men läsningen på nätet är mer 

blandad (Bergström, 2011:189–190). 

I boken Nypressat skriver Åsa Nilsson om tidningsläsandet i olika åldrar och 

generationer. Hon påpekar att bakgrundsfaktorer som till exempel kön, utbildning, hälsa 

och så vidare skapar förutsättningar för hur människors medievanor ser ut. Det som 

påverkar mest är ålder. Det syns tydligt när man tittar på vilka som läser morgontidning, 

som blir vanligare ju äldre vi blir, medan tv:n tvärtemot har en viktig roll för barn. Åsa 
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Nilsson påpekar dock att mediekonsumtion inte enbart förändras i och med en människas 

livscykel, utan också av individens generationstillhörighet. Hennes studie visar att 

morgontidningsläsandet är stabilare ju äldre vi blir, men också att det i och med nedgången 

av morgontidningsläsandet över tid hos unga vuxna, visar på en samhällsförändring och 

ökade åldersklyftor. Som en förklaring till generationsskillnaderna påpekar Nilsson är de 

olika medielandskapen generationerna vuxit upp med (Nilsson, 2005:141–159). 

Boken En fråga om klass fokuserar på klasspositionens betydelse i olika sammanhang, 

däribland nyhetsvanor. Där pekar Josefine Sternvik och Ingela Wadbring på att 

medieanvändningen har blivit allt mer fragmentiserad, alltså att vi ägnar mindre tid åt fler 

kanaler, och dessutom väljer unga ofta bort nyheter framför annat utbud i medierna 

(Sternvik & Wadbring, 2010:159). De pratar också om att man tillhör olika 

mediegenerationer. Det innebär att tillgång inte automatiskt betyder konsumtion eftersom 

vi tenderar att använda det vi är vana vid att använda och har växt upp med. Unga är därför 

en flitigare användare av internet och äldre prenumererar i högre utsträckning på 

morgontidningen. Men inom mediegenerationerna finns det variationer. 

Tjänstemannaklassen prenumerera i högre utsträckning på morgontidningen, titta på 

nyheter på SVT, lyssna på Ekot och läsa kvällstidningar på nätet, medan arbetarklassen i 

högre utsträckning läser kvällstidningar på papper. En förklaring till detta är att det är de 

redan välinformerade som är mest måna om att skaffa sig mer information. Studien visar 

på att klass har betydelse för nyhetskonsumtionen, men att ålder och generation spelar en 

ännu större roll (Sternvik & Wadbring, 2010:162–168).  

I boken Massmedier skriver Lennart Weibull och Ingela Wadbring om olika mediers 

publik. De pratar bland annat om att de nordiska länderna skiljer sig från övriga Europa på 

så sätt att här läser lågutbildade traditionella dagstidningen i nästan lika stor utsträckning 

som högutbildade. Däremot är skillnaden större när det kommer till hur läsning av slags 

tidningar ser ut och på vilken plattform man läser dem, speciellt gällande kvällstidningar. 

Morgontidningen läses fortfarande för det mesta på pappret medan kvällstidningen i dag är 

vanligare att läsa online. När det gäller morgontidningen är det dessutom vanligare att de 

som läder online också läser papperstidningen medan kvällstidningen snarare har slussat 

över sina läsare till nätet. Att läsa online betyder inte heller automatiskt att man läser via en 

dator utan innefattar också mobil och surfplatta (Weibull & Wadbring, 2014:325–326). 
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Olika grupper av befolkningen konsumerar också medier på olika sätt. Det är främst 

äldre personer som läser papperstidningar medan de yngre föredrar digitala tidningar. När 

det gäller gratistidningar var det tidigare de yngre som läste dem, men i dag syns ingen 

åldersskillnad där. Förklaringen är rimligtvis att mobilen har tagit den platsen hos de yngre 

(Weibull & Wadbring, 2014:326–328) 

När det gäller radiolyssning finns det en tydlig generationsskillnad då folk upp till 20 år 

i högre utsträckning söker sig till de privata kanalerna, folk upp till 50 år väljer Sveriges 

radio, framför allt P1, och de däremellan lyssna på både privat och public service (Weibull 

& Wadbring, 2014:332–336). Också när det gäller tv är det de äldre som är den största 

konsumenten. Dessutom tittar lågutbildade mer på tv än högutbildade. Bland unga har tv-

tittandet, framför allt när det gäller SVT, rasat markant. En viktig förklaring till det är 

givetvis internet (Weibull & Wadbring, 2014:339). 

 

Sammanfattning	  av	  teorin	  

Sammanfattningsvist är det framför allt strukturernas betydelse som är det viktigaste för 

vår studie. Vi växer alla upp i olika generationer och med olika klasstillhörighet vilket 

påverkar hur vår nyhetskonsumtion ser ut. Det viktiga blir således att se hur stor påverkan 

dessa strukturer har. Vi lever i ett allt mer individualiserat samhälle och har möjlighet att 

påverka vår nyhetskonsumtion utifrån den individ vi är och inte enbart genom de 

strukturella förutsättningarna vi växer upp i. Samtidigt spelar strukturer som klass och 

generationstillhörighet fortfarande en viktig roll för hur vi utvecklas till de individer vi är 

(Giddens & W Sutton, 2014). 

 Våra behov styrs delvis av det vi växer upp med, generationsbegreppet och 

klassbegreppet påverkar oss att göra vissa val. Det vill säga vårt sociala och psykologiska 

ursprung skapar våra behov (Sullivan, 2013:115). I och med mediefragmenteringen skulle 

våra val kunna bli mer individuella men samtidigt skulle strukturer som klass och 

generation kunna komma att spela en allt större roll i dag. Detta eftersom ett större 

medieutbud kräver fler val, vilket gör att vi förlitar oss på gamla vanor på grund av att det 

blir för många val (Wadbring, 2012:298).   
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METOD	  

Grunden i vår uppsats utgörs av SOM-institutets nationella enkätundersökning från 2012. 

Det är en beprövad metod som ger oss ett brett material att bearbeta och analysera. I det 

här kapitlet kommer vi att berätta om surveyundersökningar i allmänhet och SOM-

undersökningen i synnerhet samt varför det är den metod som passar vårt syfte bäst. 

Surveyundersökningar	  

För att vi på bästa sätt ska kunna besvara vårt syfte, alltså vilken betydelse klasstillhörighet 

och generation har för nyhetskonsumtionen, har vi valt att använda oss av en kvantitativ 

metod. Det är en effektiv metod för att samla in mycket material och för att jämföra det 

(Johansson, 2010:88). Ett alternativ för oss skulle kunna ha varit att göra en 

samtalsintervjuundersökning för att gå mer på djupet. Men eftersom vi vill kunna 

generalisera passar en surveyundersökning vårt syfte bäst (Esaiasson, 2012:229). 

 Vår undersökning grundar sig alltså på data från 2012 års SOM-undersökning, som 

förklaras mer i nästa avsnitt. Det betyder att frågorna är standardiserade och svarspersonen 

får för det mesta välja mellan ett visst antal, fasta svarsalternativ. Vid samtalsintervjuer ställs 

däremot frågorna mer fritt beroende på hur dialogen med respektive person utvecklar sig 

(Esaiasson, 2012:228).  

Surveyundersökningar har som sagt goda möjligheter att generaliseras tack vare urvalet 

av svarspersoner. Det görs oftast utifrån ett slumpmässigt urval som sedan ska kunna 

översättas till hela populationen (Esaiasson, 2012:230).  

Om	  SOM-‐undersökningen	  

Underlaget till denna undersökning har vi hämtat från SOM-institutets nationella 

enkätundersökning från 2012 (Riks-SOM). Anledning till att vi valt att använda 

undersökningen från 2012 och inte den som genomfördes 2013 är att 2012 års 

undersökning, som kom ut 2013, är den senaste versionen där datan är offentlig. SOM-

undersökningarna har genomförts sedan 1986 och har under årens gång utvecklats och 

ökat successivt både vad gäller antal frågor, antal frågeformulär och antal svarspersoner 

(Vernersdotter, 2013:651). 
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För att skapa ett Sverige i miniatyr görs ett systematiskt sannolikhetsurval med hjälp av 

Skatteverkets register över alla som är folkbokförda i Sverige. Registret uppdateras 

kontinuerligt, vilket minimerar risken för täckningsfel, något som annars kan vara en kritik 

mot systematiska sannolikhetsurval. Urvalet innebär att alla mellan 16 och 85 år som är 

folkbokförda i Sverige har lika stor chans att bli utvalda. Svarsfrekvensen har sjunkit med 

åren och stannade 2012 på ett nettoresultat på 57 procent, vilket trots allt är en bra siffra 

om man jämför med andra undersökningar och enkäter (Vernersdotter, 2013:652). 

 I 2012 års undersökning, som vi alltså utgår från, ökade man det totala urvalet från 

9 000 till 12 000 personer. Man utökade också antalet frågeformulär från tre till fyra 

parallella delundersökningar, med 3 000 personer i varje. Dessutom var det första året som 

svarspersonerna kunde välja att besvara enkäten på webben, i stället för den sedvanliga 

postenkäten. Tyngdpunkten i de olika formulären ligger på politik och samhälle, nyheter 

och medier, livsstil och hälsa, samt ekonomi och välfärd. Ungefär en femtedel av frågorna 

ingick i samtliga fyra formulär och ett stort antal fanns med i två eller tre av de fyra 

formulären (Vernersdotter, 2013:651–652). 

 Vad gäller representativiteten avspeglar SOM-undersökningen den svenska 

befolkningen relativt väl. Det finns dock några punkter som kan kommenteras, dessa är: 

• Könsfördelningen, där kvinnor i högre grad svarar än män;  

• Ålderssammansättningen, som är den största skevheten man observerat, där äldre 

svara i högre utsträckning än yngre; 

• den geografiska fördelningen var mycket god 2012, dock är stockholmare något 

underrepresenterade samt att; 

• gifta personer är något överrepresenterade medan utländska medborgare är något 

underrepresenterade (Vernersdotter, 2013:663–665). 

ESEK	  –	  Europeisk	  Socio-‐Ekonomisk	  Klassifikation 

Ovan har vi gått igenom vilka metoder vi har använt oss av. Nu kommer en förklaring och 

definition på hur vi har delat upp svarspersonerna i klass och generation, följt av en 

förklaring av hur vi har gått tillväga samt ett avsnitt om studiens validitet.  
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 När man ska definiera klass kan man använda sig av flera olika klassifikationer. Vi har 

valt att använda oss av ESEK (Europeisk Socio-Ekonomisk Klassifikation) som bygger på 

tre grundpelare; om man är företagare eller anställd, om man har en arbetsledande status 

eller ej, samt vilken typ av uppgifter som ska utföras och vilka kvalifikationer som krävs för 

att utföra arbetet. Man brukar urskilja totalt tio klasspositioner, som ofta slås samman till 

ett mindre antal. Vi har valt att slå samman dessa till tre klasser; tjänstemannaklass, 

mellanliggande klass och arbetarklass. Till tjänstemannaklassen hör högre tjänstemän och 

personer med ledande befattningar och kvalificerade tjänstemän. Till den mellanliggande 

klassen hör övriga tjänstemän, småföretagare, lantbrukare och arbetsledare och 

specialiserade arbetare. Och till arbetarklassen hör yrkesutbildade inom 

handel/service/omsorg, yrkesutbildade manuella arbetare och ej yrkesutbildade arbetare 

(Bengtsson, 2010:22–23). Det är även den definitionen som används i den nationella SOM-

undersökningen, vilket underlättar vår analys och minskar risken för tolkningsfel. 

När det kommer till generationsindelningen har vi använt oss av Cliff Zukins 

generationsbegrepp som delar upp befolkningen i fyra generationer: den plikttrogna 

generationen födda innan 1946, rekordårsgenerationen födda mellan 1946 och 1964, 

generation x födda mellan 1965 och 1976 och den digitala generationen födda efter 1977. 

Zukin väljer att kalla de fyra indelningarna för ”årgångar” istället för generationer men 

påpekar de kan motsvara generationer. Han nämner dock också att det finns ens risk i detta 

då olika individer i en generation kan skilja sig mycket åt. Zukin har därför tagit hänsyn 

både till vetenskapliga och populära analyser av generationerna och hur dessa kan ha 

påverkats under sin uppväxt (Zukin, Keeter, Andolina, Jenkins & X Delli Carpini, 2006:14). 

Att dela in generationerna enligt Zukins modell var ett strategiskt val då dessa generationer 

skiljer sig relativt mycket i vilka typer av nyhetsmedier som funnits med i deras uppväxt 

samt att detta även är ett sätt som används för att dela in data i SOM-undersökningen 

vilket gör att vi enklare kan undersöka de olika generationerna.  

Tillvägagångssätt	  

För att besvara våra frågeställningar, hur konsumtionen av enskilda nyhetsmedier ser ut, 

vilken betydelse klass och generation har för konsumtionen av informationstäta respektive 



 

 

Stina Bergdal & Evelina Olsson 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 22 

informationssvaga medier samt via vilken plattform man tar del av nyheter, har vi valt ut 

fem frågor ur Riks-SOM och analysera svaret på dem. De frågor vi har valt ut handlar om 

nyhetskonsumtion i morgontidning, kvällspress, gratistidning och etermedier. Läsning av 

morgontidning gäller både på papper och nätet och gällande kvällspress finns även mobilen 

med som ett alternativ. Dessa plattformar har vi valt eftersom vi är intresserade av just 

nyhetskonsumtion. 

När det gäller svarsalternativen varierar måtten för vad som räknas som regelbunden 

konsumtion mellan olika medieplattformar. För morgontidning på både papper och nätet 

samt etermedier har vi begränsat vår analys till dem som har svarat att de tar del av dessa 

medier minst fem dagar i veckan. För kvällspress, i alla former, och gratistidningar gäller 

minst tre dagar i veckan. Detta kan se skevt ut men det är de mått som vanligtvis används 

vid räckviddsmätningar. Det beror dels på att det finns en skillnad mellan vad man brukar 

göra, till exempel hur ofta man brukar läsa en kvällstidning, och vad man gjort under en 

viss tidpunkt, till exempel hur många tidningar man läste i går (Wadbring & Weibull, 

1996:42). Det leder till ett metodproblem som man kan komma runt genom att använda 

just de mått vi använder. Andelen morgontidningsläsare minst fem dagar i veckan ligger 

nämligen lägre än morgontidningsläsning en genomsnittlig vardag, medan andelen läsare 

minst tre dagar i veckan ligger högre. Vill vi däremot få fram genomsnittlig läsning en 

vanlig dag, får vi den mest rimliga siffran om vi mäter läsning minst fem dagar i veckan. 

När det gäller kvällstidning blir det siffran om vi ser till läsning minst tre dagar i veckan 

(Wadbring & Weibull, 1996:45).  

Dels beror mätproblemet på att de olika medieplattformarna kväver olika mycket 

ansträngning. Vissa medieformer är mer rutinmässiga, som en prenumererad 

morgontidning och nyheter på tv som i princip konsumeras dagligen, medan andra medier, 

som gratistidningar, onlinemedier och kvällstidningar, kräver en mer aktiv handling 

(Wadbring & Wiebull, 1996). För att kunna få en rättvis bild av hur ofta man tar del av 

olika medier använder vi alltså ovan nämnda mått på användarfrekvens av olika 

medieplattformar. 

Av de fem frågor vi analyserat ingick alla utom en i samtliga fyra delundersökningar. 

Frågan om hur ofta man konsumerar någon gratistidning ingick i två av 
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delundersökningarna. För att få ett giltigt resultat på den frågan valde vi dessutom att ta 

hänsyn till var gratistidningarna Metro, City, Extra Östergötland och 18 minuter kommer 

ut, då det är just dessa tidningar som frågan rör. Således har vi gjort ett urval och enbart 

analyserat svaren från de som bor i Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands län, Skåne 

län och Västra Götalands län. 

Validitet	  

Den här studiens syfte är alltså att svara på frågan vad klass och generation har för 

betydelse för en persons nyhetskonsumtion. Alla dessa tre aspekter; klass, generation och 

nyhetskonsumtion, är enkla att ta fram ur materialet vi har använt. Eftersom vi använder 

samma definitioner av klass och generation som den i SOM-undersökningen riskerar vi inte 

att det sker några tolkningsfel.  

 I materialet kan vi tydligt få fram vilka enskilda medier personerna konsumerar. Men 

här stöter vi på det första validitetsproblemet. Undersökningen vi utgår ifrån genomfördes 

år 2012, vilket betyder att siffrorna inte tar hänsyn till de tekniska utvecklingar som slagit 

igenom senare. Bland annat hade inte nyhetskonsumtionen i mobilen fått sitt uppsving än. 

Resultaten av den typen av nyhetskonsumtion är alltså inte helt giltigt sett till hur det ser ut 

i dag. Detta är vi medvetna om och har tagit hänsyn till i vår analys och slutsats på så sätt 

att nyhetskonsumtion i mobilen inte har fått den plats som den skulle ha fått om vi 

analyserat material från senare år. I stället kan de siffrorna i den här studien användas som 

en fingervisning till var den är på väg.  

 Dessutom kan det ifrågasättas vilka som är det traditionella medierna. I dag är det tack 

vare internet möjligt att titta på tv och lyssna på radion när vi vill och var vi vill. Det måste 

inte göras i en tv- eller radioapparat och inte på den tid programmet sänds. Denna typ av 

nyhetskonsumtion är inte heller helt enkel att få fram ur materialet och jämfört med 2012 

är den i dag också betydligt större. Sociala medier är en annan aspekt som komplicerar det 

hela. Där sprids en hel del nyheter och många skulle anse det var en stor nyhetskälla. Dock 

härstammar de flesta nyheter som sprids på sociala medier från något av de traditionella 

medierna.  
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 Detta är problem som vi är högst medvetna om och hela tiden förhåller oss till i analys 

och slutsats. Materialet vi använt oss av har en god kvalitet och stämmer väl överens med 

vårt syfte och våra frågeställningar eftersom de frågor vi valt ut för att sammanställa och 

analysera fångar just personernas klassposition, generationstillhörighet och 

nyhetskonsumtion i olika former.  
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RESULTAT	  OCH	  ANALYS 

Vi har valt att presentera vårt resultat genom att för det första dela upp dem efter typ av 

medium. De olika avsnitten inleds med en introduktion av just det mediet och därefter en 

effektparametertabell. En sådan tabell är lämplig för att visa hur stor effekt två 

förklaringsfaktorer har på ett fenomen. Genom att ställa upp en effektparametertabell får vi 

fram effekten, alltså skillnaden (Esaiasson, 2012:379–380). I vårt fall handlar det om att se 

huruvida det är klasspositionen eller generationstillhörigheten som har störst effekt på 

nyhetskonsumtionen och hur stor effekt klass har inom de olika generationerna. Med 

tabellen kommer vi då att kunna se klasskillnaden och generationsskillnaden, alltså effekten 

av klass och effekten av generation. Efter att ha presenterat tabellen följer en beskrivning 

av vad den visar. Där presenterar vi det viktigaste ur både klass- och generationshänseende. 

Vi går helt enkelt igenom effekten av klass och effekten av generation och pekar slutligen 

på var den största skillnaden, alltså effekten, finns.  

 Därefter tittar vi på och analyserar klass- och generationsskillnaderna när det kommer 

till konsumtionen av informationstäta samt informationssvaga medier. Och slutligen tittar 

vi på själva plattformen och analyserar vilka som väljer att ta del av nyheter på vilken 

plattform. Genom att dela upp resultatet på detta sätt får de tre olika frågeställningarna en 

egen analys och resultatet blir tydligare.  

Morgontidning	  

Morgontidningens historia och tradition går långt tillbaka i tiden men det var under den 

senare hälften av 1900-talet, när partipressen började luckras upp, som den dagspress vi 

känner i dag började växa fram. Innan dess var titlarna många och man läste den tidning 

vars politik man sympatiserade med (Weibull & Wadbring, 2014:47–51).  

 När internet slog igenom i mitten av 1990-talet hakade många av dagstidningarna på 

trenden. Till att börja med lades hela tidningen ut online gratis och man väntade ofta tills 

eftermiddagen för att inte konkurrera med papperstidningen (Weibull & Wadbring, 
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2014:56). I och med att dagstidningen på papper minskar i både upplaga och betydelse har 

tidningsföretagen sedan 2010-talet delvis börjat ta betalt för sina nätversioner, men 

fortfarande kommer de mesta intäkterna från prenumerationer (Weibull & Wadbring, 

2014:131).  

 

Tabell 1.0 Läsning av morgontidning på papper i olika generationer och klasser, 2012 
(procent, effektparametertabell, n=4757). 
 
 Tjänstemanna-

klassen 
Mellanliggande 
klassen 

Arbetarklassen Effekt av klass 

De plikttrogna 88 89 84 4 
Rekordårsgenerationen 80 75 72 8 
Generation x 64 59 55 9 
Den digitala generationen 40 45 35 5 
     
Effekt av generation 48 44 49  
Källa: SOM-institutet, 2012 
 
Tabell 1.1 Läsning av morgontidning online i olika generationer och klasser, 2012 
(procent, effektparametertabell, n=3195.) 
 
 Tjänstemanna-

klassen 
Mellanliggande 
klassen 

Arbetarklassen Effekt av klass 

De plikttrogna 29 16 23 6 
Rekordårsgenerationen 36 30 29 7 
Generation x 35 38 35 0 
Den digitala generationen 53 42 45 8 
     
Effekt av generation -24 -26 -22  
Källa: SOM-institutet, 2012 
 

Den plikttrogna generationen har en stark relation till morgontidningen på papper och 

tillsammans med Aktuellt/Rapport i SVT är det den dominerande nyhetskällan. Inom 

samtliga klasser är andelen läsare hög, över 80 procent läser papperstidningen minst fem 

dagar i veckan. Att läsa morgontidningen på nätet är inte lika vanligt, utan papper ligger 

långt över tidningarnas nätversioner.  

 Sett till klass syns inga större skillnader vad gäller hur många som läser 

morgontidningen på papper. Däremot är skillnaderna större om vi tittar på hur många som 

svarat att de inte läser någon papperstidning alls. Drygt dubbelt så många i arbetarklassen 

jämfört med tjänstemannaklassen har svarat att de inte läser någon morgontidning på 
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papper. Men fortfarande är det alltså en stor majoritet inom samtliga klasser som läser den. 

Läsningen online är som sagt låg över lag i generationen men allra lägst är läsningen i den 

mellanliggande klassen. Tjänstemannaklassen och arbetarklassen läser alltså 

morgontidningen på nätet i något högre utsträckning, men det är inga markanta skillnader 

och det är betydligt fler inom samtliga klasser som inte läser tidningen på nätet än som gör 

det. 

Inom rekordårsgeneration är morgontidningen det vanligaste sättet att ta del av nyheter 

på, även om läsarfrekvensen är något lägre än i den äldre generationen. Det är även fler 

över lag som inte läser någon morgontidning alls. Däremot är morgontidningsläsning på 

nätet vanligare än i den plikttrogna generationen, oavsett vilken klass vi tittar på, men det 

ligger fortfarande långt efter läsningen av papperstidningen.  

Till skillnad från den plikttrogna generationen finns det i rekordårsgenerationen en 

större klasskillnad när det kommer till morgontidningsläsning. Tittar vi på 

papperstidningen är det främst tjänstemannaklassen som läser den minst fem dagar i 

veckan och i lägst utsträckning arbetarklassen. När det gäller morgontidningen på nätet är 

tjänstemannaklassen även där den främsta konsumenten, men det är då jämt mellan 

arbetarklassen och den mellanliggande klassen. 

 Även i generation x är morgontidningen den främsta plattformen för 

nyhetskonsumtion, men jämfört med de äldre generationerna är konsumtionen av 

papperstidningen betydligt lägre. Att läsa morgontidningen på nätet är däremot den tredje 

vanligast plattformen för samtliga klasser, vilket skiljer sig mycket från de två äldre 

generationerna. Dessutom är det i den här generationen fler i tjänstemannaklassen som 

läser morgontidning på nätet än som inte gör det, vilket även det skiljer sig från de äldre 

generationerna. 

Precis som i rekordårsgenerationen finns det vissa klasskillnader när det gäller 

morgontidningen. Det är i första hand tjänstemannaklassen som läser papperstidning fem 

till sju dagar i veckan och i lägst utsträckning arbetarklassen. Det är även arbetarklassen 

som dominerar när det kommer till vilka som inte läser någon morgontidning alls. När det 

kommer till morgontidningsläsning på nätet finns det inga utmärkande klasskillnader. Alla 

tre klasser är i generation x lika benägna att läsa morgontidningen på nätet, men det är 

mindre än hälften som gör det. 
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Den digitala generationen är den som skiljer sig mest från de tidigare generationerna 

när det kommer till morgontidningsläsning. Jämfört med den plikttrogna generationen är 

det ungefär hälften så många som läser morgontidningen på pappret. Vad gäller 

morgontidningsläsning på nätet så är det vanligare än inom de äldre generationerna men 

fortfarande är det knappt hälften som svarat att det tar del av en morgontidning på nätet.  

Tittar man på de olika klasserna inom generationen är det främst den mellanliggande 

klassen som läser morgontidningen på papper medan tjänstemannaklassen och 

arbetarklassen läser morgontidningen i ungefär samma utsträckning. Siffrorna är som sagt 

betydligt lägre och skillnaderna mellan klasserna är större än i de äldre generationerna. Den 

mellanliggande klassen är också den enda generationen som i högre utsträckning läser 

morgontidningen på papper än på nätet. Bland både tjänstemännen och arbetarklassen 

finns tendenser till att det i den digitala generationen är vanligare att läsa morgontidningens 

nät än papperstidningen, men skillnaden är inte statistiskt säkerställd. En annan sak som 

sticker ut är att det är tjänstemannaklassen samt den mellanliggande klassen, alltså inte 

arbetarklassen, som tenderar att inte läsa någon morgontidning alls. Av de som inte läser 

någon morgontidning på nätet tillhör de flesta däremot arbetarklassen. 

Analys	  av	  morgontidningen	  

Tidigare studier har visat att det främst är äldre personer som konsumerar nyheter över lag. 

 Detta gäller däremot inte när det kommer till morgontidningsläsning på nätet. Precis som i 

studien Svenska folkets nyhetsvanor visar även vår studie att den typen av nyhetskonsumtion är 

vanligare hos den yngre publiken. Nya medier har alltid tagits emot med viss skepsis bland 

de äldre och det är de unga som har haft lättast att ta till sig dem, något som kan ses som 

en förklaring till att den typen av konsumtion är vanligare i den yngre generationen som har 

vuxit upp med detta (Färdigh & Sternvik, 2008; Tapscott, 2009:7). Ålderssambandet är 

således det omvända mot de mer traditionella medierna när det kommer till konsumtion av 

nyheter på nätet, som är vanligare bland yngre.  

När det kommer till klasstillhörighetens betydelse av morgontidningsläsning på nätet 

kan vi se att det finns en skillnad mellan tjänstemannaklassen och de två lägre klasserna i 

den digitala generationen. Tjänstemannaklassen tenderar nämligen att i högre utsträckning 

läsa morgontidningen på nätet. Martin Danielsson kom i sin studie över unga mäns 
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medieanvändning fram till att det inte är tillgång till digitala medier som spelar roll utan 

snarare de val man gör vid användningen av digitala medier (Danielsson, 2014:30). Att den 

högre klassen i större utsträckning tar del av morgontidningen på nätet tyder alltså på att de 

gör ett annat val när det kommer till nyhetskonsumtion.  

Det vi kan se när det gäller läsning av morgontidning på papper är att effekten av 

generation är likartad oavsett klass och att effekten av klass är likartad oavsett generation. 

Konsumtionen i generationerna skiljer sig alltså inte beroende på vilken klass man tillhör 

och klasskillnaderna är lika stora i alla generationer. Däremot är effekten av generation 

mycket större än effekten av klass. Det betyder att olika generationer skiljer sig mer i sin 

konsumtion av morgontidningen på papper än vad olika klasser gör. 

En skillnad mellan morgontidningsläsning på pappret och på nätet är att effekten av 

generation är positiv på pappret medan den är negativ på nätet. Det betyder att läsning på 

pappret är mindre vanligt i den yngre generationen medan läsning online är mer vanligt. 

Vad gäller klass kan vi inte se någon skillnad mellan morgontidningsläsning på pappret och 

nätet eftersom det inte är statistiskt säkerställt. 

Kvällspress	  

Under 1900-talets första decennium började kvällspressen sprida sig från USA till Europa. 

Till skillnad från morgontidning, som oftast är prenumererad, finansieras kvällspressen 

genom lösnummerförsäljning. I Sverige var den också mycket bildinriktad och till skillnad 

från i många andra länder innehöll de ett relativt stort opinionsmaterial, som kultur, 

kolumnister och politiska kommentarer. Dessutom gav kvällspressen utrymme åt nya 

områden som sport, tv och kändisar (Weibull & Wadbring, 2012:52–53). 

 Till skillnad från dagspressens onlineversioner når kvällspressens nätupplagor betydligt 

fler människor än pappret. En annan viktigt utveckling som är stor inom kvällspressen är 

nyhetsappar för mobilen och surfplattor (Weibull & Wadbring, 2012:134). 

 

Tabell 2.0 Läsning av Aftonbladet på papper i olika generationer och klasser, 2012 
(procent, effektparametertabell, n=5010). 
 
 Tjänstemanna-

klassen 
Mellanliggande 
klassen 

Arbetarklassen Effekt av klass 
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De plikttrogna 10 13 15 -5 
Rekordårsgenerationen 8 11 16 -8 
Generation x 3 7 8 -5 
Den digitala generationen 2 4 5 -3 
     
Effekt av generation 8 9 10  
Källa: Wadbring, SOM-institutet, 2012 
 

Tabell 2.1 Läsning av Expressen på papper i olika generationer och klasser, 2012 
(procent, effektparametertabell, n=5055). 
 
 Tjänstemanna-

klassen 
Mellanliggande 
klassen 

Arbetarklassen Effekt av klass 

De plikttrogna 10 13 7 3 
Rekordårsgenerationen 6 7 9 -3 
Generation x 2 6 4 -2 
Den digitala generationen 1 2 2 -1 
     
Effekt av generation 9 11 5  
Källa: Wadbring, SOM-institutet, 2012 
 

Tabell 2.2 Läsning av Aftonbladet på nätet i olika generationer och klasser, 2012 (procent, 
effektparametertabell, n=3697). 
 
 Tjänstemanna-

klassen 
Mellanliggande 
klassen 

Arbetarklassen Effekt av klass 

De plikttrogna 19 18 11 8 
Rekordårsgenerationen 38 35 33 5 
Generation x 44 45 48 -4 
Den digitala generationen 51 49 50 1 
     
Effekt av generation -32 -31 -39  
Källa: Wadbring, SOM-institutet, 2012 
 

Tabell 2.3 Läsning av Expressen på nätet i olika generationer och klasser, 2012 (procent, 
effektparametertabell, n=3628). 
 
 Tjänstemanna-

klassen 
Mellanliggande 
klassen 

Arbetarklassen Effekt av klass 

De plikttrogna 2 12 9 -7 
Rekordårsgenerationen 19 18 17 2 
Generation x 18 19 20 -2 
Den digitala generationen 14 16 12 2 
     
Effekt av generation -12 -4 -3  
Källa: Wadbring, SOM-institutet, 2012 
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Jämfört med morgontidning är kvällspressen inte lika vanlig i den plikttrogna generationen 

och läsningen är generellt ganska låg vad gäller alla plattformar. När det kommer till läsning 

via mobilen är det enbart en person av 84 från tjänstemannaklassen och en person av 76 

från arbetarklassen som har svarat att de tar del av Aftonbladet på detta sätt. 

Läsningsfrekvensen av Aftonbladet via mobiltelefon är således väldigt låg inom 

generationen. Läsningsmönstret av Expressen skiljer sig inte särskilt mycket utan även 

denna plattform har låg läsningsfrekvens i hela generationen.  

 Den tydligaste klasskillnaden inom generationen gäller läsning av Aftonbladet på 

papper, som är vanligast bland arbetarklassen. I de övriga två klasserna är det däremot 

vanligare att läsa Aftonbladet på nätet. Tjänstemännens läsningsfrekvens av pappret är 

ungefär hälften av läsningen på nätet. Arbetarklassen är alltså den enda klassen som oftare 

läser Aftonbladet på pappret än på nätet. När det gäller Expressen är frekvensen av läsarna 

inom arbetarklassen däremot lägre medan läsning på papper är ungefär lika vanligt som att 

läsa Aftonbladet på pappret i de andra klasserna. När det gäller kvällstidningsläsning på 

nätet är det vanligare inom samtliga klasser att läsa Aftonbladet än Expressen. 

När det kommer till kvällspress inom rekordårsgenerationen är intresset relativt lågt 

jämfört med andra sätt att ta del av nyheter. Ett undantag är dock Aftonbladet på nätet då 

det är fler i samtliga klasser som läser Aftonbladet på nätet än morgontidningen på nätet. 

Läsningsfrekvensen av Aftonbladets nätversion visar också en tydlig skillnad mot den 

plikttrogna generationen. Det är betydligt färre som läser Aftonbladet på papper, vilket 

gäller inom samtliga klasser. Vad gäller läsning i mobilen är det vanligare i 

rekordårsgenerationen än i den plikttrogna generationen men svarsfrekvensen är 

fortfarande låg. När det kommer till Expressen är läsning på alla plattformar lägre än 

Aftonbladets. Inom samtliga klasser är det fler som läser Expressen på nätet än på papper.  

Den klass som främst läser Aftonbladet på papper är arbetarklassen, det är även den 

klassen som i lägst utsträckning läser tidningen på nätet. Men trots det är det mer än 

dubbelt så många inom arbetarklassen som läser Aftonbladet på nätet än på papper. Att 

läsa tidningen via mobiltelefonen är vanligast inom tjänstemannaklassen men 

svarsfrekvensen är som sagt låg. När det kommer till Expressen finns ingen statistiskt 

säkerställd skillnad mellan klasserna varken när det kommer till läsning av papper eller på 
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nätet. De flesta som tar del av Expressen via mobilen tillhör tjänstemannaklassen och 

mellanliggande klassen. Även här är dock svarsfrekvensen väldigt låg. 

Intresset för kvällspress är inom generation x både större och mindre jämfört med de 

äldre generationerna. Att läsa kvällstidningar på papper är mindre vanligare, men att läsa 

Aftonbladets nätversion är betydligt vanligare i generation x och läsning via mobilen har 

också en högre frekvens.  

Av Aftonbladet och Expressen är Aftonbladet störst på alla plattformar och främst på 

nätet, som är den näst vanligaste kanalen för alla tre klasser. Över lag är det i första hand 

arbetarklassen som konsumerar kvällspress i allmänhet och Aftonbladet i synnerhet. På 

både pappret, nätet och mobilen är arbetarklassen störst. Som i både den plikttrogna och 

rekordårsgenerationen är svarsfrekvensen dock väldigt låg när det kommer till läsning i 

mobilen då enbart 85 personer i arbetarklassen svarade på frågan. Läsning av Expressen, 

när det gäller både på papper, på nätet och i mobilen, är mer likartad mellan klasserna i 

generation x. Läsning i mobilen är över lag lågt när det kommer till Expressen i samtliga 

klasser, men jämfört med de äldre generationerna är läsning i mobilen vanligare, både för 

Expressen och för Aftonbladet. 

Om morgontidningen är den primära nyhetskällan i de äldre generationerna är det i den 

digitala generationen i stället kvällstidningen som dominerar. Aftonbladets nät är den 

största plattformen inom samtliga klasser. Bland arbetarklassen är dessutom Aftonbladets 

mobilversion den näst vanligaste plattformen, på delad plats med morgontidningen. 

Kvällstidningen på papper har över lag en låg siffra i generationen.  

Förutom att Aftonbladets nätversion i den digitala generationen är vanligare än 

morgontidningen, är den och mobilversionen även vanligare än Aktuellt/Rapport i SVT, 

vilket är en tydlig skillnad från de äldre generationerna. Trots att både morgontidningens 

och Aftonbladets nätversioner är vanligare i den digitala generationen jämfört med de äldre 

är läsning av Expressens nät mindre vanligt i både tjänstemannaklassen och arbetarklassen 

än i generation x. Skillnaden är dock liten och ligger inom felmarginalen.  

Några tydliga klasskillnader vad gäller läsning av kvällspress finns inte inom den digitala 

generationen utan läsning via alla plattformar har ungefär samma frekvens i samtliga 

klasser. Det enda som går att se är att det även i den här generationen finns tendenser till 
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att det främst är arbetarklassen som läser Aftonbladets papperstidning, men skillnaden mot 

de andra klasserna är inte statistiskt säkerställd. 

Analys	  av	  kvällspressen	  

Över lag är läsningen av kvällstidningar på papper låg inom samtliga generationer och 

klasser. Det skulle kunna förklaras med att det främst är de äldre generationerna som läser 

tidningar i pappersform men att de även i högre grad väljer exempelvis morgontidningen 

framför kvällstidningen (Sternvik & Wadbring, 2010:168). Mediefragmenteringen är mindre 

i de yngre generationerna än i de äldre vilket betyder att de snarare väljer en eller ett par 

nyhetskanaler i stället för att försöka ta del av alla, samtidigt är en av dessa källor internet, 

som med sin bredd på sätt och vis kompenserar upp detta (Frädigh & Sternvik, 2008). 
Pappersversionen av kvällstidningarna är också den plattform där man kan se störst 

klasskillnad. Inom samtliga generationer är det främst arbetarklassen som läser Aftonbladet 

på papper. Att arbetarklassen i högre utsträckning håller fast vid den traditionella 

papperstidningen har även visats i tidigare studier. En förklaring kan vara att de som redan 

är välinformerade är de som är mest måna om att skaffa sig mer information, vilket gör att 

de högre klasserna överger tidningen och vänder sig till de nyare plattformarna (Sternvik & 

Wadbring, 2010:162–168). Skillnaden mellan klasserna är dock relativt små och inte 

statistiskt säkerställda, dessutom är Aftonbladets nätversion över lag större än 

pappersversionen inom alla klasser.  

Sett till läsning av Aftonbladet på papper är det ingen större skillnad mellan effekten av 

klass och effekten av generation. Klasseffekten är negativ medan generationseffekten är 

positiv. Det betyder att det finns en tendens till att denna typ av nyhetskonsumtion blir 

vanligare i den lägre klassen och att fler inom de äldre generationerna oftare tar del av 

Aftonbladet på papper än vad de yngre generationerna gör. Detta mönster känns igen från 

morgontidningen då nätet används mer av de yngre generationerna. Vad gäller läsning av 

Expressen på papper är resultaten ungefär desamma. 

När det kommer till vilka som är den största konsumenten av kvällstidningens 

nätversion säger olika studier lite olika saker. En studie menar att Aftonbladets nätversion 

används mer av ungdomar än medelålders och är vanligare i de lägre samhällsklasserna än 

hos högre tjänstemän. Då följer den traditionella kvällstidningen på papper samma 
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användarmönster, alltså att arbetarklassen är det största konsumenten, men att nätets 

användare är något mer blandade. Klasskillnaderna är inte lika tydliga (Bergström, 

2011:190). En annan studie pekar också den på att det främst är arbetarklassen som läser 

papperstidningen men att det i stället är tjänstemännen som tar del av nyheter på 

Aftonbladets nät i högre utsträckning (Sternvik & Wadbring, 2010:160). 

Vad vår studie visar finns det ingen större skillnad mellan klasserna. Det finns dock en 

svag tendens till att tjänstemannaklassen i den plikttrogna generationen i något högre 

utsträckning konsumerar kvällspressnyheter på nätet än arbetarklassen. Men skillnaderna är 

så pass små att det inte är statistiskt säkerställt. I de yngre generationerna är resultatet ännu 

jämnare. 

Det blir dock tydligt att Aftonbladet på sätt och vis “tagit över” rollen som ett av de 

viktigaste nyhetsmedierna i de yngre generationerna. Det beror delvis på, som tidigare 

studier visat, att kvällspressen aktivt arbetar med att slussa över sina läsare online. Det är 

ett medvetet val och man är ledande inom den typen av teknik, speciellt Aftonbladet har 

hela tiden legat i framkant och varit tidiga i utvecklingen (Weibull & Wadbring, 325–326; 

Bergström, 2011:189). Om vi jämför morgontidningsläsning på nätet i den digitala 

generationen, där det är fler i tjänstemannaklassen som läser, ser vi inte samma tendenser 

när det gäller kvällspress på nätet. Läsningen av kvällspress på nätet är nämligen likartad 

oavsett vilken klass man tillhör. 

Om klasskillnaderna är små när det kommer till konsumtion av kvällspress på nätet är 

däremot skillnaden mellan generationerna väldigt stora. I de två äldre generationerna kan 

men se en viss skillnad mellan tjänstemannaklassen och arbetarklassen då den senare 

konsumerar kvällstidningarnas sajter i lägre utsträckning. Vilket stämmer in på tidigare 

forskning som visat att de som först tar till sig ny teknik är de unga människor samt de som 

tillhör en högre samhällsklass (Bergström, 2011:190). Dessa skillnader är dock rätt små och 

ligger inom felmarginalen vilket gör att de inte är statistiskt säkerställda.  Inom de två 

senare generationerna syns däremot inte samma mönster utan där ligger klasserna i princip 

på samma nivå av konsumtion.  

Läsning av kvällspress i mobilen är över lag svår att uttala sig om eftersom 

svarsfrekvensen är så pass låg. Det finns dock mönster som typer på att även mobilen 
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följer trenden där nya typer av nyhetskonsumtion är vanligare i den yngre generationen. 

Det beror på, som tidigare studier visat, att unga är snabbare på att ta till sig ny teknik 

(Nilsson, 2005:150). Aftonbladet är även här större än Expressen. 

 Precis som vid morgontidningsläsning på nätet är effekten av kvällstidningsläsning på 

nätet negativ, det är alltså vanligare i den yngre generationen. Effekten av generation är 

också större än effekten av klass. Det kan bero på att yngre är snabbare på att ta till sig 

innovationer och läser därför i högre utsträckning nyheter på nätet än de äldre 

generationerna (Nilsson, 2005:150). Mellan Expressen och Aftonbladet på nätet finns en 

viss skillnad då effekten av generation är större när det gäller Aftonbladet. Det beror dock 

på att Expressen har färre läsare över lag. 

Gratistidningar	  

En typ av gratistidningar fanns redan på 1920-talet, men var då ett annonsblad helt utan 

redaktionellt innehåll. Med tiden utvecklades den annonsfinansierade tidningen att ha mer 

redaktionellt innehåll men när Metro startades i Stockholm år 1995 var det en helt ny typ 

av gratistidning. Den var daglig, professionell med mycket redaktionellt innehåll och 

saknade ledarsida. Metro spred sig till andra städer och var den tidning som ändrade synen 

på gratistidningar (Weibull & Wadbring, 2014:54–56). 

 

Tabell 3.0 Läsning av gratistidning i olika generationer och klasser, 2012 (procent, 
effektparametertabell, n=1694). 
 
 Tjänstemanna-

klassen 
Mellanliggande 
klassen 

Arbetarklassen Effekt av klass 

De plikttrogna 20 20 26 -6 
Rekordårsgenerationen 23 31 33 -10 
Generation x 18 27 22 -4 
Den digitala generationen 23 23 25 -2 
     
Effekt av ålder -3 -3 1  
Källa: Wadbring, SOM-institutet, 2012 
 

Över lag är läsningen av gratistidningar låg inom samtliga generationer. Men det finns en 

del skillnader inom både klass och generation. Börjar vi med att titta på den plikttrogna 

generationen är det främst arbetarklassen som läser gratistidningar. I rekordårsgenerationen 
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är det både den mellanliggande och arbetarklassen och i generation x är den mellanliggande 

klassen ensam den största konsumenten. I den digitala generationen däremot ligger 

läsningen av gratistidningar på samma nivå inom samtliga klassen. 

 Det går inte att helt klart säga vilken generation som är den största konsumenten 

eftersom siffrorna är så pass jämna mellan generationerna och varierande mellan klasserna, 

men en sak vi kan se är att effekten av klass är större än effekten av generation. Det är 

alltså större skillnad mellan de olika klasserna än mellan de olika generationerna. Så har det 

inte sett ut när det varken gäller morgontidningar eller kvällspress.  

Analys	  av	  gratistidningar	  

I tidigare studier har bland annat Mathias A. Färdigh och Josefine Sternvik kommit fram till 

att gratistidningar främst tilltalar den yngre publiken (Färdigh & Sternvik, 2008). I senare 

studier visar det sig dock att det inte stämmer längre. Det visar även vår studie då den 

digitala generationen inte är en större konsument än någon av de äldre generationerna En 

förklaring till det skulle rimligtvis kunna vara de smarta telefonerna. I stället för att plocka 

med en Metro på bussen eller tunnelbanan kan man i dag surfa i mobilen och läsa i stort 

sett samma nyheter där (Weibull & Wadbring, 2014:325–326). 

 Andra studier har visat på att det inte finns någon direkt klasskillnad när det kommer 

till gratistidningar, vilket skulle kunna bero på att de bara finns på vissa ställen (Sternvik & 

Wadbring, 2010:161). Eftersom skillnaderna är så pass små mellan klasserna är det svårt att 

med säkerhet säga att en viss klass är en större konsument än någon annan, men däremot 

finns det som sagt en tendens till att den mellanliggande och arbetarklassen i högre 

utsträckning läser gratistidningar.  

Etermedier	  

I och med den tekniska utvecklingen och en rad politiska beslut har det svenska radio- och 

tv-utbudet gått från enbart public service till en privat tv-marknad med betydligt fler 

aktörer. Och med internets genomslag är utbudet i stort sett obegränsat och helt 

oberoende av tid och rum. Dessutom satsar i dag många tidningshus på webb-tv i olika 

slag. Public service, med både tv och radio, har fortfarande en stark ställning men 
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konkurrensen är hård bland alla specialkanaler och internets möjligheter (Weibull & 

Wadbring, 2014:163–165). 

 

Tabell 4.0 Tittning på Aktuellt/Rapport SVT i olika generationer och klasser, 2012 
(procent, effektparametertabell, n=5529). 
 
 Tjänstemanna-

klassen 
Mellanliggande 
klassen 

Arbetarklassen Effekt av klass 

De plikttrogna 90 87 85 5 
Rekordårsgenerationen 64 63 58 6 
Generation x 31 27 31 0 
Den digitala generationen 18 14 12 6 
     
Effekt av generation 72 73 73  
Källa: SOM-institutet, 2012 
 
 
Tabell 4.1 Tittning på Regionala SVT i olika generationer och klasser, 2012 (procent, 
effektparametertabell, n=5426). 
 
 Tjänstemanna-

klassen 
Mellanliggande 
klassen 

Arbetarklassen Effekt av klass 

De plikttrogna 84 83 83 1 
Rekordårsgenerationen 55 56 58 -3 
Generation x 24 23 29 -5 
Den digitala generationen 12 14 9 3 
     
Effekt av ålder 72 69 74  
Källa: SOM-institutet, 2012 
 
 
Tabell 4.2 Tittning på TV4 Nyheterna i olika generationer och klasser, 2012 (procent, 
effektparametertabell, n=5393). 
 
 Tjänstemanna-

klassen 
Mellanliggande 
klassen 

Arbetarklassen Effekt av klass 

De plikttrogna 38 43 50 -12 
Rekordårsgenerationen 28 39 40 -12 
Generation x 21 24 32 -11 
Den digitala generationen 13 16 18 -5 
     
Effekt av generation 25 27 32  
Källa: SOM-institutet, 2012 
 

Tabell 4.3 Lyssning på Lokalnyheterna P4 i olika generationer och klasser, 2012 (procent, 
effektparametertabell n=5344). 
 
 Tjänstemanna- Mellanliggande Arbetarklassen Effekt av klass 
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klassen klassen 
De plikttrogna 47 59 61 -14 
Rekordårsgenerationen 36 47 49 -13 
Generation x 18 17 27 -9 
Den digitala generationen 8 9 7 1 
     
Effekt av generation 39 50 54  
Källa: SOM-institutet, 2012 
 

Tabell 4.4 Lyssning på Ekonyheterna i olika generationer och klasser, 2012 (procent, 
effektparametertabell n=5164). 
 
 Tjänstemanna-

klassen 
Mellanliggande 
klassen 

Arbetarklassen Effekt av klass 

De plikttrogna 51 41 39 12 
Rekordårsgenerationen 36 32 29 7 
Generation x 22 21 20 2 
Den digitala generationen 16 12 6 10 
     
Effekt av generation 35 26 27  
Källa: SOM-institutet, 2012 
 

Tabell 4.5 Lyssning på nyheter kommersiell radio i olika generationer och klasser, 2012 
(procent, effektparametertabell n=4985). 
 
 Tjänstemanna-

klassen 
Mellanliggande 
klassen 

Arbetarklassen Effekt av klass 

De plikttrogna 9 10 12 -3 
Rekordårsgenerationen 11 15 16 -5 
Generation x 18 20 20 -2 
Den digitala generationen 10 15 12 -2 
     
Effekt av ålder -1 -5 0  
Källa: SOM-institutet, 2012 
 

När det kommer till att ta del av nyhetsprogram via etermedia inom den plikttrogna 

generationen syns en tydlig skillnad mellan public service och kommersiella kanaler. Som 

tidigare nämnt är det en stor majoritet som läser papperstidningen och detsamma gäller att 

titta på Aktuellt/Rapport i SVT. Precis som morgontidningen är det över 80 procent inom 

samtliga klasser som tittar på programmet minst fem dagar i veckan. Dessutom är intresset 

för de regionala nyheterna i SVT nästan lika högt i samtliga klasser. Att titta på de 

rikstäckande TV4 nyheterna är däremot inte alls lika populärt i den plikttrogna 

generationen. Jämfört med den yngre generationen är tittarfrekvensen visserligen relativt 
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hög, men inom generationen finns det andra nyhetskällor som används i högre 

utsträckning. Intresset för public service och kommersiella kanaler skiljer sig ännu mer när 

det kommer till radion. Jämfört med att titta på nyhetsprogram på tv är det över lag inte 

lika många i den plikttrogna generationen som lyssnar på nyheterna på radio. Av dessa är 

lokalnyheterna i P4 och Ekonyheterna de vanligaste kanalerna, medan intresset för 

kommersiella kanalers nyhetsprogram är lågt.  

Vad gäller skillnader mellan klasserna inom den plikttrogna generationen är det 

tydligaste när det gäller TV4 nyheterna och nyhetskonsumtion i radio. Inom 

tjänstemannaklassen är det mer än dubbelt så många som tittar på Aktuellt/Rapport 

jämfört med TV4 nyheterna. Dessutom är klasskillnaderna större när det kommer till TV4 

då arbetarklassen är en större konsument än den mellanliggande och tjänstemannaklassen. 

När det kommer till radio blir skillnaden mellan klasserna tydlig om man titta på vilket 

nyhetsprogram som har flest lyssnare. Inom tjänstemannaklassen är det ungefär lika vanligt 

att lyssna på lokalnyheterna i P4 som Ekonyheterna, medan det i de två lägre klasserna är 

betydligt fler som lyssna på P4 än Ekot. Att lyssna på nyheter i kommersiell radio ligger på i 

stort sett samma låga siffra i samtliga klasser. 

Precis som i den plikttrogna generationen kan man även i rekordårsgenerationen se en 

skillnad mellan public service och kommersiella nyhetsprogram på tv, men skillnaden är 

inte lika stor. Aktuellt/Rapport i SVT är det vanligaste nyhetsprogrammet även i den här 

generationen men generellt är det dock färre som tittar. Vi kan också se att det inte är lika 

jämnt mellan Aktuellt/Rapport och morgontidningen som i den plikttrogna generationen. 

Morgontidningen är alltså ensamt det populäraste nyhetsmediet i rekordårsgenerationen. 

Vad gäller de rikstäckande TV4 nyheterna är det färre i rekordårsgenerationen än i den 

plikttrogna generationen som tittar på dessa. Tittar man på nyhetskonsumtionen i radio är 

lyssnandet över lag lägre än i den plikttrogna generationen men det är fortfarande public 

service som är absolut vanligast. Vad gäller kommersiell radio är det något vanligare än i 

den äldre generationen men lyssnandet är över lag lågt i alla tre klasser. De som lyssnar allra 

minst tillhör tjänstemannaklassen. 

Vissa klasskillnader finns inom generationen. När det gäller Aktuellt/Rapport finns det 

en tendens till att det är fler i tjänstemannaklassen som konsumerar dessa 

nyhetssändningar. De regionala nyheterna i SVT är jämnare fördelat och ungefär lika 
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vanligt i samtliga klasser. Fortfarande finns en klasskillnad i konsumtionen av TV4 

nyheterna då det även i den här generationen är vanligast att arbetarklassen och den 

mellanliggande klassen konsumerar dessa nyheter. Det är främst tjänstemannaklassen som 

lyssnar på Ekonyheterna medan arbetarklassen främst lyssnar på lokalnyheterna i P4. Dock 

ligger inte arbetarklassen lika långt efter när det gäller att lyssna på Ekonyheterna som i den 

plikttrogna generationen.  

I generation x skiljer sig konsumtionen av etermedier åt från de två äldre 

generationerna. Inom tjänstemannaklassen och den mellanliggande klassen är 

Aktuellt/Rapport i SVT den vanligaste plattformen, men marginalen är inte stor. Den stora 

skillnaden är att generation x nästan tittar lika mycket på TV4 nyheterna, som är en lika 

vanlig plattform som de regionala nyheterna i SVT. Public service är alltså inte överlägset 

vanligast som det är i den plikttrogna och rekordårsgenerationen. När det gäller 

nyhetssändningar i radion finns det inte heller där någon tydlig skillnad mellan public 

service och kommersiella kanaler. Jämfört med de äldre generationerna är det över lag färre 

som lyssna på radio inom samtliga klassen, med undantag för nyheter i kommersiell radio. I 

generation x är det fler som lyssnar på nyheter i kommersiell radio i samtliga klasser, än vad 

det är i de äldre generationerna. 

De klasskillnader som finns i generationen är att det inom arbetarklassen inte går att se 

någon skillnad i hur många som tittar på Aktuellt/Rapport, regionala SVT och TV4 

nyheterna. I de andra två klasserna finns en större skillnad mellan nyhetssändningarna men 

dessa är dock små och inom felmarginalen.  

När det kommer till radio är det inom tjänstemannaklassen och den mellanliggande 

klassen lika vanligt att lyssna på de lokala nyheterna i P4 och Ekonyheterna som nyheter i 

kommersiella radiokanaler. Arbetarklassen skiljer sig däremot lite då de i högre utsträckning 

lyssnar på lokalnyheterna i P4, men i övrigt ligger de på samma nivå som de två andra 

klasserna. 

Att titta på tv och lyssna på radion görs över lag mycket mindre i den digitala 

generationen jämfört med de äldre generationerna. Vilken tv-plattform som är vanligast är 

svårt att säga eftersom det är så pass jämt i samtliga klasser. Både när det gäller tv och radio 

är skillnaden mellan public service och kommersiella kanaler mindre än den är i de äldre 
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generationerna. I den digitala generationen är det mycket ovanligare att konsumera nyheter 

via radio än i de äldre generationerna och lyssnarfrekvensen är låg för alla kanaler och inom 

samtliga klasser. 

Eftersom användandet av etermedier över lag är så låg finns det inte särskilt mycket 

klasskillnader inom den digitala generationen. Dock finns en tendens till att 

tjänstemannaklassen i första hand tittar på Aktuellt/Rapport i SVT och arbetarklassen tittar 

på TV4 nyheterna. När det gäller lokalnyheterna i P4 och nyheter i kommersiell radio syns 

ingen tydlig skillnad mellan klasserna. Vad gäller Ekonyheterna finns däremot en tendens 

till att arbetarklassen lyssnar i lägre utsträckning.  

Analys	  av	  etermedia	  

Studier har visat att tv-tittandet över lag är vanligast bland de äldre och att arbetarklassen 

tittar mer på tv än tjänstemannaklassen (Weibull & Wadbring, 2014:339). Vår studie tar inte 

hänsyn till hela tv-tittandet utan enbart konsumtionen av nyheter men vi kan tydligt se att 

åldersaspekten finns där. Eftersom vi inte jämför över tid kan vi inte se om tv-tittandet 

ökar med åldern, men det är de äldre generationerna som tittar mest på tv i allmänhet och 

SVT i synnerhet. Rasandet av tv-tittande bland unga har förklarats med att internet har gett 

ett ökat utbud av kanaler (Weibull & Wadbring, 2014:339). En annan förklaring kan vara 

att det handlar om en regelbunden vana att titta på tv-nyheter och unga människor har inte 

lika stabila vanor som äldre har (Öhlin, 2005:47).  

Vad gäller klassaspekten som nämndes ovan stämmer inte det i vår studie varken när 

det gäller Aktuellt/Rapport i SVT eller de regionala nyheterna i SVT. Arbetarklassen är 

alltså inte en större konsument av dessa program än de andra klasserna. Detta skulle kunna 

förklaras med att vi i vår studie inte är ute efter själva tv-tittandet i sig utan snarare 

nyhetskonsumtionen i olika tv-kanaler. Däremot när det kommer till TV4 nyheterna visar 

våra resultat en klasskillnad. I alla utom den digitala generationen är arbetarklassen 

nämligen en större konsument än tjänstemannaklassen. Det skiljer sig också från vad 

tidigare studier visat, att TV4 nyheterna inte uppvisar någon direkt klassmässig skiljelinje 

eftersom det sänds på en tid då många över lag tittar på tv (Sternvik & Wadbring, 

2010:161). Återigen skulle internet kunna vara en förklaring till att en klasskillnad har 



 

 

Stina Bergdal & Evelina Olsson 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 42 

skapats. Alltså att internet har konkurrerat ut TV4 nyheterna bland tjänstemännen i de 

äldre generationerna.  

Aktuellt/Rapport i SVT är den medieplattform som har störst effekt av generation. Det 

är en positiv effekt, alltså att det är fler i den äldre generationen som tittar än i den yngre, 

och den är likartad oavsett klass. De regionala nyheterna i SVT följer samma mönster som 

Aktuellt/Rapport men när det kommer till nyheterna i TV4 är effekten av generation 

betydligt mindre. Det finns även en tydlig skillnad i att effekten av klass när det gäller SVT 

är oförändrad eller positiv, medan den när det gäller TV4 är negativ. Det är alltså vanligare 

att arbetarklassen tittar på TV4 nyheterna än att tjänstemannaklassen gör det. Den digitala 

generationen sticker dock ut en del då effekten av klass där inte är lika stor som i de äldre 

generationerna.  

När det kommer till att lyssna på radion skiljer det sig en del från att titta på tv. Tidigare 

har det visat sig att det finns en generationsskiftning när det gäller radiolyssning då de unga 

mer dras till de kommersiella kanalerna (Weibull & Wadbring, 2014:334). Detta stämmer 

även med våra siffror, men avstannar vid generation x. Det är alltså vanligare att generation 

x lyssnar på nyheter i kommersiella radiokanaler än att den plikttrogna generationen gör det 

men i den allra yngsta generationen har kommersiella radion tappat sin popularitet. 

Vårt resultat visat tydligt att frekvensen av radiolyssnandet över lag skiljer sig relativt 

mycket mellan generationerna där den äldsta lyssnar mest och sedan blir det mindre och 

mindre vanligt i de yngre generationerna. Som vi tidigare nämnt är det vanligast att yngre 

människor tar till sig nya medieplattformar och tekniker. Radions minskade popularitet 

skulle därmed kunna bero på mp3:n och mobiltelefonens intåg som har gjort att 

radiolyssnandet har blivit en sekundär aktivitet. Radion går att ersätta och lyssnandet styrs 

mer av lyssnarens situation än intresset för ett program (Weibull & Wadbring, 2014:332; 

Nilsson, 2005:150). Det betyder att nyheter på radion kommer med på köper och inte är 

något man aktivt söker sig till för att ta del av. Lyssnar du på radion i bilen på väg till jobbet 

behöver det inte vara för att lyssna på nyheterna. 

 Klasskillnaderna visar sig tydligast om vi tittar på valet av kanaler. Vad gäller 

kommersiella kanaler och public service är det visserligen public service som dominerar i 

majoriteten av generationerna och klasserna, med undantag för de digitala generationens då 



 

 

Barn av vår tid och klass 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 43 

de kommersiella kanalerna är ungefär lika vanliga. Men en klasskillnad finns vid 

konsumtion av radionyheter i P4 och Ekonyheterna. De flesta som tillhör några av de lägre 

klasserna tar oftare del av nyheter i P4 än Ekonyheterna. Medan ekonyheterna har relativt 

hög lyssnarfrekvens i tjänstemannaklassen. Denna tendens har visat sig i tidigare studier 

och en förklaring är att de redan välinformerade är mest intresserade av att skaffa sig mer 

information (Sternvik & Wadbrin, 2010:162–168). Det stämmer också överens med vad 

bland annat Mira Öhlin kommit fram till i tidigare studier. Hon motiverar det med att 

tjänstemannaklassen föredrar finkultur medan arbetarklassen föredrar populärkultur vilket 

gör att deras behov ser olika ut när de väljer vilken radiokanal de lyssnar på (Öhlin, 

2005:55).  

Andra studier har dessutom visat att mediefragmenteringen har lett till att unga inte 

längre tar del av nyheter via traditionella nyhetsmedier och det är främst de tyngre 

nyhetssändningarna som tappat bland de yngre (Weibull & Wadbring, 2014:348–349). 

Även det stämmer med vår studie i och med Ekonyheternas positiva effekt av generation. 

Bortser vi från nyheter i kommersiell radio är effekten av generation fortfarande positiv, de 

yngre generationerna lyssnar alltså mindre än de äldre. Men både effekten av klass och 

effekten av generation är mer ojämn än vid tv-tittande.  

När det gäller P4 är effekten av generation minst i tjänstemannaklassen. Det beror på 

att det i den plikttrogna generationen är fler i de lägre klasserna som lyssnar på P4, vilket 

inte gäller i den digitala generationen och effekten blir då större. Det syns också om man 

tittar på effekten av klass, den är som störst i de äldre generationerna. För Ekonyheterna 

finns inte riktigt samma tendens. Effekten av generation är något större i 

tjänstemannaklassen och tittar vi på effekten av klass är de störst i den plikttrogna och den 

digitala generationen. I den äldsta och yngsta generationen är det alltså främst 

tjänstemannaklassen som lyssnar på Ekot.  

Informationstäta	  eller	  informationssvaga	  medier	  

Beroende på olika mediers produktionsvillkor och innehåll kan olika medier benämnas som 

informationstäta eller informationssvaga. Public service som till exempel har ett syfte att 

informera publiken är informationstäta medier medan kommersiella kanaler som framför 
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allt vill tjäna pengar är informationssvaga medier (Sternvik & Wadbring, 2010:165). Nedan 

kommer vi undersöka hur generationstillhörighet och klasstillhörighet påverkar vilka val vi 

gör i konsumtion av informationstäta respektive informationssvaga medier.  

 Tittar man till den plikttrogna generationen i helhet är intresset för informationstäta 

medier betydligt större än vad det är för informationssvaga medier. De tre vanligaste 

nyhetskanalerna för samtliga klasser är morgontidning, Aktuellt/Rapport och SVT:s 

regionala nyhetssändningar, alla tre informationstäta medier. På samma sätt är det få som 

tar del av nyheter i kommersiell radio, gratistidningar och kvällspress, som alla är 

informationssvaga medier. Det starkaste informationssvaga mediet inom generationen är 

Aftonbladets nätversion, men jämfört med intresset för de informationstäta medierna är 

intresset för Aftonbladets nät även det lågt. Några särskilda klasskillnader vad gäller valet 

av informationstäta eller informationssvaga syns inte. Alla klasser vänder sig framför allt till 

informationstäta medier när det kommer till nyhetskonsumtion.  

Precis som i den plikttrogna generationen är det över lag informationstäta medier som 

är det vanligaste sättet att ta del av nyheter på i rekordårsgenerationen. De tre vanligaste 

nyhetskanalerna är morgontidning på papper, Aktuellt/Rapport i SVT och regionala 

nyheter i SVT. Däremot används även Aftonbladets nätversion av många inom samtliga 

klasser. Till skillnad från den plikttrogna generationen använder alltså 

rekordårsgenerationen i något högre utsträckning även informationssvaga medier. När det 

kommer till skillnaden mellan klasserna går det generellt att se att intresset för 

informationstäta medier över lag, oavsett kanal, är högre i tjänstemannaklassen än hos de 

två andra klasserna.  

Även i generation x är de tre vanligaste nyhetsmedierna samma för alla klasser. Först 

kommer morgontidningen, sedan Aftonbladets nät, följt av morgontidningen på nätet. Till 

skillnad från de två äldre generationerna är alltså en informationssvag källa som den näst 

vanligaste. I generation x syns att den mellanliggande klassen och arbetarklassen följs åt. De 

har båda enbart en informationssvag källa, Aftonbladets nät, bland sina fem mest använda 

plattformar. Det skiljer sig från tjänstemännens nyhetskonsumtion. I stället för en 

informationstät källa på femte plats, där den mellanliggande klassen har TV4 nyheterna och 

arbetarklassen Aktuellt/Rapport, har tjänstemännen där Aftonbladets mobil, som är 
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informationssvag. De har alltså två informationssvaga källor bland sina fem mest använda 

nyhetsmedier. Jämför med de två äldre generationerna är glappet mellan informationstäta 

och informationssvaga medier mindre. På det stora hela konsumerar generation x mer 

informationssvaga nyhetsmedier än de äldre. 

Den digitala generationen är den enda där de tre vanligaste medierna inte består av 

samma medier i alla tre klasser. I och med detta syns även en skillnad mellan klasserna. För 

den mellanliggande klassen och arbetarklassen är det en informationssvag nyhetskälla som 

dominerar, nämligen Aftonbladets nät, medan morgontidningens nät är vanligast bland 

tjänstemännen, skillnaden är dock inom felmarginalen och därmed inte statistiskt 

säkerställt. Läsarfrekvensen av Aftonbladets nätversion är dessutom lika inom de tre olika 

klasserna. På andra och tredje plats ser det olika ut i alla klasser. Den näst vanligaste 

plattformen bland tjänstemännen är Aftonbladets nät och först på tredje plats kommer 

morgontidningen på papper, som alltså är det mediet som dominerar i de flesta äldre 

generationerna och klasser. Som tidigare nämnt kommer morgontidningens pappersversion 

på andra plats i den mellanliggande klassen och på tredje plats kommer nätversionen. Det 

är dock viktigt att påpeka att skillnaderna mellan klasserna är små och ligger inom 

felmarginalen, därmed är de inte heller statistiskt säkerställda.  

Den digitala generationen är den enda generationen där ett informationssvagt 

nyhetsmedium är vanligast om man ser till helheten. Fördelningen mellan informationstäta 

och informationssvaga medier är också väldigt jämn vilket skiljer sig mycket från de två 

äldsta generationerna. 

Analys	  av	  informationstäta	  kontra	  informationssvaga	  medier 

Sett till vilken typ av nyhetsmedier som konsumeras finns det skillnader både när det gäller 

generation och klass. Informationstäta medier konsumeras i högre utsträckning i de högre 

klasserna. Men även generation spelar in då det märks tydligt att äldre söker sig mer till 

informationstäta medier (Sternvik & Wadbring, 2010:164–165). 

Äldre och medelålders har en tendens att lägga till nyhetskällor till dem de redan 

använder, medan yngre tenderar att byta ut sina gamla nyhetskällor mot nya (Färdigh & 

Sternvik, 2008). Dessa mönster blir även tydliga i vår undersökning då informationstäta 

medier över lag används flitigare i de äldre generationerna, medan informationssvaga 
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medier används mer av de yngre generationerna. Som vi tidigare nämnt är intresset för tv 

och radio som nyhetskanaler betydligt mindre i den digitala generationen jämfört med den 

plikttrogna generationen. När det kommer till dessa medier syns det också att 

informationssvaga kanaler, som till exempel kommersiell radio, används flitigare i den 

yngre generationen jämfört med de äldre. Detsamma gäller läsning av tidningar där 

kvällspressen och då framför allt Aftonbladet står för en majoritet av nyhetsrapporteringen 

hos den digitala generationen, både via sin hemsida och via mobilappen. 

 Nyhetsflödet går allt snabbare och allt fler medier tävlar om att få vår uppmärksamhet. 

Detta skulle även kunna vara en förklaring till att informationssvaga medier används allt 

mer i de yngre generationerna då dessa kräver mindre tid. Det faktum att det hela tiden 

uppkommer nya typer av sätt att ta del av nyheter på, till exempel via mobiltelefonen, skulle 

också kunna påverka detta. Sedan tidigare finns det till exempel studier som visar att 

nyheter på internet framför allt attraherar unga läsare (Färdigh & Sternvik, 2008:303). Som 

vi tidigare nämnt är de unga snabbare på att ta till sig ny teknik än vad de äldre är. Att ta del 

av kvällspress via nätet är relativt ovanligt i de äldre generationerna samtidigt som det blir 

allt vanligare bland de yngre. Tack vare mobilen finns det en möjlighet att via detta snabbt 

gå igenom nyhetsflödet samtidigt som vi förflyttar oss. Det vill säga vi behöver inte enbart 

avsätta tid för att följa nyheterna utan kan passa på att göra det när vi sitter på till exempel 

bussen hem från jobbet. På så sätt sparar vi tid, vilket blir allt viktigare då allt fler medier 

tävlar om vår uppmärksamhet. 

När det kommer till klasskillnader så visar vår undersökning till att börja med att 

tjänstemannaklassen över lag tar del av mer nyhetsmedier än de lägre klasserna. Men de är 

även de som i störst utsträckning tar del av informationstäta medier. Skillnaderna mellan 

klasserna är dock inte jättestora utan det är framför allt mellan generationerna som det 

finns en skillnad när det kommer till valet av informationstäta och informationssvaga 

medier. En anledning till detta är att de medier vi växer upp med under vår ungdom 

kommer att ha en stark ställning hos oss under resten av livet (Wadbring & Bergström, 

2014:407). Vilket även vårt resultat har visat. De största klasskillnaderna visar sig i den 

digitala generationen där tjänstemannaklassen i högre utsträckning läser en morgontidning 

på nätet då detta är det största nyhetsmediet för dem. I de andra klasserna är det i stället 
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Aftonbladets nätversion, som är ett informationssvagt medium, som är det främsta 

nyhetsmediet. Att den digitala generationen är uppvuxen under tiden då internet växte fram 

kan vara en förklaring till detta då det gjorde att Aftonbladet som första tidning gjorde en 

webbversion och på så sätt har varit ledande inom den nya tekniken och stärkt sin ställning 

hos den yngre publiken samt har under de senaste publikmässigt varit den starkaste 

nyhetssajten (Bergström, 2011:190–191). 

 En annan klasskillnad visar sig i valet av radiokanal där de i samtliga generationer är 

vanligare att de två lägre samhällsklasserna lyssnar på nyheterna i kommersiella kanaler, det 

vill säga informationssvaga medier, än att de som tillhör tjänstemannaklassen lyssnar på 

dessa. Öhlin förklarar i sin studie detta med att samhällsklasserna har olika smak och går 

olika vägar. Tjänstemannaklassen har en mer finkulturell smak och vänder sig då till de 

kanaler som tillfredsställer detta behov vilket i större utsträckning är public service-

kanalerna, medan de lägre klasserna har en mer populärkulturellsmak vilket gör att 

kommersiellradio i högre grad fyller deras syfte (Öhlin, 2005:55–56). Detta gäller 

radiolyssning i stort men valet av kanal utifrån smak påverkar således också vilken kanal 

som kommer vara den som ger oss nyhetsuppdateringar.   Skillnaderna är dock väldigt små 

och går innanför felmarginalen och är därmed inte statiskt säkerställda.   

I den äldsta generationen syns ingen skillnad alls mellan klasserna, något som skulle 

kunna förklaras med att den här generationen är uppvuxna under en tid då 

informationstäta medier var i princip det enda som fanns tillgängligt. De är uppvuxna 

under den tiden då public service var de enda kanalerna i både tv och radio vilket kan vara 

en förklaring till att de fortfarande konsumerar dessa nyhetsmedier i hög utsträckning 

(Bergqvist, 2009:71–73).   

Val	  av	  plattform 

Ovan har vi gått igenom hur konsumtionen av enskilda medier ser ut och vilka mönster 

som finns för generationer och klasstillhörighet. Vi har även gått igenom hur stor roll dessa 

strukturer spelar när det kommer till valet av informationstäta eller informationssvaga 

medier. Utifrån detta kan vi nu se mönster i vilken roll klasstillhörighet och 

generationstillhörighet spelar när det kommer till valet av plattform vid nyhetskonsumtion. 
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Vi kommer nu att gå igenom generation för generation vilken/vilka plattformar som är de 

som används mest respektive minst använda samt diskutera vilka klasskillnader det finns i 

de olika generationerna, efter detta följer en analys på resultatet. De plattformar som finns i 

vår undersökning är papperstidning, webbtidning, mobil, tv och radio. I och med att det är 

stora skillnader på kommersiella kanaler samt kvällspress och morgontidning kan därför 

även detta komma att jämföras i resultatet även om det inte är två olika plattformar per 

definition.  

 Inom den plikttrogna generationen är de två absolut största plattformarna 

papperstidning och tv. Över 80 procent av generationen tar del av nyheter på någon av 

dessa plattformar minst fem dagar i veckan. Tittar vi på generationen över lag så kan vi se 

att det är just de traditionella medier som konsumeras i högst utsträckning då 

morgontidning i pappersformat, public service tv-nyheter samt public service radionyheter 

är de populäraste plattformarna.  

 Skillnaden mellan de plattformar som konsumeras mest inom generation och de som 

konsumeras minst är stora. Den plattform som har absolut minst publik i den plikttrogna 

generationen är mobiltelefonen, men med tanke på att svarsfrekvensen är så pass låg i den 

frågan är det svårt att överhuvudtaget ta med den i resultatet. Vad gäller nätet som 

plattform är det också betydligt färre som regelbundet tar del av nyheter där jämfört med 

papperstidning och tv. 

 De klasskillnader som finns i den plikttrogna generationen när det kommer till av 

plattform syns kanske också framför allt när det gäller att läsa tidningar på nätet. 

Tjänstemannaklassen är de som i högst utsträckning läser en morgontidning på nätet 

medan de andra två klasserna ligger en bit efter, de som i lägst utsträckning använder sig av 

internet för att läsa tidning är den mellanliggande klassen.  I övrigt är klasserna rätt jämna 

varandra vad gäller plattformar, däremot finns en klasskillnad när det kommer till 

kommersiella nyhetskanaler och public service kanaler i tv då arbetarklassen i högre grad 

konsumerar nyhetssändningarna i TV4 än vad tjänstemannaklassen gör.  

 Vad gäller rekordårsgenerationen är konsumtionen av papperstidningen fortfarande 

hög och den vanligaste plattformen i den här generationen. Även om den konsumeras i 

någon mindre grad än i den plikttrogna generationen är det fortfarande över 70 procent 



 

 

Barn av vår tid och klass 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 49 

som läser morgontidning i pappersformat. Samma mönster gäller tv-nyheter, 

konsumtionen av SVT:s nyhetsprogram är lägre än vad det var i den äldre generationen 

men fortfarande hög jämfört med nyhetskonsumtion via andra plattformar.  

 De plattformar som är minst använda för nyhetskonsumtion i rekordårsgenerationen är 

även här framför allt mobiltelefonen, men fortfarande är svarsfrekvensen så pass låg att det 

egentligen är svårt analysera detta. Till skillnad från den plikttrogna generationen är 

däremot nyhetskonsumtion av public service kanaler i radio och tidningsläsning av 

morgontidningen på nätet ungefär lika vanliga. Radion som plattform är således mindre 

populärt än vad det var i den plikttrogna generationen medan morgontidningen på nätet 

har ett högre publikantal. 

 När det kommer till klasskillnader inom rekordårsgenerationen syns de framför allt 

inom plattformen radio, men skillnaden gäller inte framför allt skillnaden på vilken klass 

som lyssnar på radio utan snarare vilken kanal klasserna lyssnar på, något som vi sedan 

tidigare har nämnt. Även i den här generationen finns en klasskillnad också inom läsning av 

webbtidning då de framför allt är tjänstemannaklassen som läser nyheter via den här 

plattformen medan arbetarklassen är de som läser via nätet i lägst utsträckning. Skillnaden 

är dock inte särskilt stor och går inom felmarginalen, den är således inte heller statistiskt 

säkerställd.  

 Inom generation x är papperstidningen fortfarande en relativt stark plattform. Även om 

internet som plattform inte är särskilt långt efter, särskilt inte sett till läsning av 

kvällstidningar på nätet. Det är tydligt att nätet som plattform är populärare i generation x 

jämfört med de äldre generationerna.  

 Vad gäller tv och radio som plattform för nyhetskonsumtion är dessa inte särskilt 

utmärkande utan ligger till skillnad från de andra generationerna på en ganska låg nivå. 

Jämfört med de äldre generationerna är konsumtion av nyheter i mobiltelefonen högre och 

i denna generation ungefär lika vanlig som att ta del av nyheterna via radio, men 

svarsfrekvensen för mobiltelefonen är fortfarande låg vilket kan ge ett felaktigt resultat.  

 När det kommer till klasskillnader inom generation x finns det egentligen inte särskilt 

stora skillnader mellan klasserna. Över lag följs de åt och konsumerar nyheter i samma 

utsträckning på i princip alla plattformar. Deras nyhetskonsumtion är således väldigt 

utspridd över många olika plattformar jämfört med tidigare generationer.  
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 Den digitala generationen har ett helt annat konsumtionsmönster vad gäller val av 

plattform jämfört med de andra generationerna. Här är nätet den vanligaste plattformen att 

konsumera nyheter på. Att läsa morgontidning på papper kommer i och för sig inte särskilt 

långt bakom men jämfört med tidigare generationer är konsumtionen av papper mycket 

mindre.  

 Vad gäller radio och tv är dessa plattformar jämfört med tidigare generationer inte alls 

särskilt populära för nyhetskonsumtion. Konsumtionen av nyheter via dessa plattformar är 

snarare väldigt låg. Vad gäller konsumtion av nyheter via mobiltelefon är detta nästan lika 

vanligt som att läsa morgontidningen på papper, fortfarande gäller dock att svarsfrekvensen 

är väldigt låg vilket kan ge ett felaktigt resultat.   

 Klasskillnaderna inom den digitala generationen rör fram för allt tv-nyheter där 

tjänstemannaklassen oftare tar del av nyheter via denna plattform. Siffrorna för 

konsumtion via tv är dock fortfarande låga för alla samhällsklasser inom den digitala 

generationen. I övrigt följs klasserna åt och konsumerar nyheter på samma plattformar, det 

vill säga framför allt internet och minst av allt tv och radio.  

 

Analys	  av	  val	  av	  plattform	  

Skillnaderna mellan generationerna är tydlig, åtminstone om vi tittar på den äldsta och den 

yngsta generationen. Den äldsta generationen konsumerar framför allt nyheter genom tv 

och papperstidning. Det är även den generationen som i störst utsträckning är benägna att 

prenumerera på en papperstidning (Nilsson, 2005:148–149). Dessutom har tidigare studier 

visat att äldre framför allt konsumerar tv vilket således leder till att de även konsumerar 

mer nyheter via tv (Weibull & Wadbring, 2014:339). Den digitala generationen å andra 

sidan konsumerar inte alls särskilt mycket nyheter via plattformarna radio och tv, utan den 

största plattformen för nyhetskonsumtion är istället internet. Att internet används i stor 

utsträckning av den yngsta generationen är också en förklaring på varför andra plattformar 

– som tv och radio används i så låg utsträckning i och med att utbudet på internet är så 

pass brett och på så sätt kan fylla väldigt många behov (Färdigh & Sternvik, 2008:306).  

 Generation x är den generation där mediefragmenteringen är som tydligast då i princip 

alla medier konsumeras i samma relativt låga utsträckning. Generation x är också den 
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generationen som vuxit upp i princip alla medier, förutom internet men fortfarande var 

relativt unga när internet kom vilket skulle kunna förklara att de har en vana att ta del av 

nyheter på de flesta plattformar. Tidigare forskning har också visat att det vanligare att 

äldre lägger till fler nyhetskällor när det kommer nya istället för att ersätta gamla så som de 

yngre gör, vilket skulle kunna förklara att den digitala generationen inte har lika utspridd 

nyhetskonsumtion (Färdigh & Sternvik, 2008:305–306).   

Inom de äldsta generationerna finns det en klasskillnad över vilken plattform man 

väljer för att konsumera nyheter. Att använda webben för att läsa tidningen är något som i 

dessa generationer sker i störst utsträckning av de som tillhör tjänstemannaklassen medan 

arbetarklassen har läst konsumtion av tidning via webben. Att använda internet för at 

konsumera nyheter är fortfarande relativt nytt och nya medier har alltid tagits emot med 

viss skepsis. Oftast används de i högst utsträckning av de inom högre klasser samt yngre 

personer som har lättare att anpassa sig till ny utveckling något som skulle kunna förklara 

varför denna klasskillnad finns (Bergström, 2010:181).  Överlag följs klasserna åt relativt väl 

när det gäller vilka plattformar som används för nyhetskonsumtion, det är snarare 

generationstillhörigheten som bestämmer vilken plattform som är den primära. 
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SLUTSATS	  

Syftet med den här studien var att analysera vilken betydelse klass och generation har för 

nyhetskonsumtion. För att kunna svara på det har vi delat upp analysen i tre avsnitt som 

besvarar våra frågeställningar. För det första har vi analyserat användningen av enskilda 

medier och kommit fram till att klass visserligen spelar roll, men när vi tittar på både klass 

och generation kan vi se att generation spelar en större roll. De äldre generationerna är 

större konsumenter av morgontidningen på papper och nyheter i SVT, medan de yngre 

generationerna väljer Aftonbladet på nätet i högre utsträckning. Det kan förklaras med att 

vi formas som mest under vår tonårstid, vilket betyder att de medier som är självklara för 

oss då kommer att vara självklara för oss resten av livet. Det betyder i sin tur att när valen 

av nyhetsmedier blir fler kommer vi att välja de medier som redan är självklara för oss 

(Wadbring 2012:303; Wadbring 2012:298).  

 Användningen av de enskilda medierna visar också att det finns en tydlig fragmentering 

i nyhetskonsumtionen i dag, det vill säga konsumtionen är utspridd över många olika 

nyhetskanaler i stället för att fokusera på ett specifikt medium. I och med att utbudet av 

nyheter har ökat i takt med att kanalerna har blivit fler så sprids konsumtionen också ut till 

dessa olika kanaler (Färdigh & Sternvik, 2008). Vilka kanaler vi väljer att använda visar sig 

också bero på vilka typer av medier det är, till exempel är konsumtionen av public service 

kanaler generellt hög i de äldre generationerna vilket tyder på att dessa har fortsatt högt 

förtroende i dessa generationer. Av de enskilda medierna är morgontidningen den kanal 

som över lag konsumeras mest över alla generationer och klasser. Morgontidningen har 

länge haft en stark ställning i Sverige och visar sig fortfarande ha det, även om 

konsumtionen är lägre bland de yngre samt att nätversionen blir allt vanligare (Nilsson, 

2005:141). De yngre generationerna tenderar också att vända sig till aftonbladet.se i en 

högre utsträckning än de äldre något som visar att konsumtionen av enskilda medier är 

under en förändring i och med den tekniska utvecklingen.  
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 Eftersom vår studie inte undersöker konsumtion över tid kan vi inte säga något om hur 

det har förändrats, ökat eller minskat. Däremot ser vi en skillnad i konsumtionen mellan 

olika generationer och klasser och hur de olika grupperna väljer att konsumera sina nyheter.  

När det gäller enskilda medier är det svårt att se någon större effekt av klass. Vad vi kan 

se är däremot vilka medier som har en positiv effekt av klass och var det är en negativ 

effekt. Morgontidningen på både pappret och nätet, Aktuellt/Rapport i SVT, 

Ekonyheterna, Aftonbladet på nätet och Expressen i mobilen är de medieplattformar där 

effekten av klass över lag är positiv, alltså att tjänstemannaklassens konsumtion är större än 

arbetarklassens. Däremot är effekten av klass över lag negativ när det kommer till 

gratistidningar, Regionala SVT, TV4 Nyheterna, lokalnyheterna i P4, nyheter i kommersiell 

radio samt Aftonbladet och Expressen på pappret, alltså är konsumtionen av dessa medier 

större i arbetarklassen än tjänstemannaklassen. För resterande plattformar varierar effekten 

mellan olika generationer eller är så pass liten att vi inte kan uttala oss om den är positiv 

eller negativ. 

För det andra har vi analyserat vilken betydelse klass och generation har för valet av 

informationstäta eller informationssvaga medier. Här finns en tydlig skillnad mellan 

generationerna, vilket tyder på att det samhällsklimat vi växer upp i på sätt och vis formar 

oss. Den äldsta generationen konsumerar i huvudsak informationstäta nyhetskanaler, vilket 

är de nyhetskanalerna som även varit tillgängliga under hela deras uppväxt. Ju längre ner i 

generationerna vi kommer desto fler konsumerar kvällspress på nätet, vanligast är det i den 

digitala generationen som vuxit upp under internets utveckling och webbtidningarnas 

födelse.  

Tittar vi på vilka typer av medier som har en positiv eller negativ effekt av klass kan vi 

se att det övervägande är informationstäta medier som har en positiv effekt och 

informationssvaga som har en negativ effekt. Det vill säga informationstäta nyhetskanaler 

konsumeras i större utsträckning av tjänstemannaklassen än av arbetarklassen. Effekten av 

generation är dock större även när de kommer till informationstäta och informationssvaga 

medier då äldre generationer i betydligt högre utsträckning väljer att konsumera 

informationstäta medier.  

För det tredje har vi analyserat vilken betydelse klass och generation har för valet av 

plattform när det gäller att ta del av nyheter. Även här är det generationstillhörigheten som 
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visar störst skillnader i valet av plattform. Medan den digitala generationen framför allt 

läser tidningen på nätet så konsumerar den plikttrogna generationen fram för allt tidningen 

i pappersformat och tittar på tv-nyheter i SVT. Dessa skillnader i valet av plattform kan 

förklaras med att vi växer upp med olika förutsättningar för nyhetskonsumtionen, vilket 

påverkar våra konsumtionsvanor (Nilsson, 2005:144). De nya typerna av plattformar 

används visserligen även av de äldre generationerna men inte i samma utsträckning som i 

de yngre generationerna. Den nyaste plattformen i vår undersökning är mobiltelefonen 

som visar på samma tendenser som tidigare forskning har visat på, det vill säga att unga 

fortast tar till sig ny teknik (Nilsson, 2005:130). Tyvärr är svarsfrekvensen på denna fråga 

väldigt låg vilket gör att resultatet inte blir allmängiltigt men vi kan se tendenser som 

stämmer överens med tidigare teorier. Generationstillhörighet har således en stor betydelse 

för vilken plattform vi kommer att konsumera nyheter via, och de medierna samt 

plattformarna som finns under vår uppväxt är de som kommer att följa med oss under 

resten av livet då dessa blir till en vana, precis som tidigare studier har visat.  

Klasstillhörighetens betydelse kan däremot diskuteras. Visserligen finns klasskillnad som 

visar att tjänstemän överlag är snabbare på at konsumera nyheter via nya plattformar men i 

övrigt finns inga större klasskillnader över vilka plattformar som används. I och med att 91 

procent av Sveriges befolkning har tillgång till internet (Findahl, 2014) och ännu fler tv har 

de flesta möjligheten att ta del av nyheterna på flera olika plattformar vilket skulle kunna 

vara en anledning till att det inte finns något särskild klasskillnad över vilken plattform vi 

använder.  

Slutdiskussion	  

Generellt sett visar vår studie att generationstillhörighet har en större betydelse än 

klasstillhörighet när det kommer till nyhetskonsumtion. Uttrycket att “vara barn av sin tid” 

stämmer därför väl överens med det resultat vi har fått fram. Att växa upp i en viss tid 

betyder att vi påverkas av vissa saker som till exempel det politiska klimatet och den 

tekniska utvecklingen (Wadbring, 2012:303).  

Vårt resultat visar att den digitala generationen skiljer sig markant från den plikttrogna 

generationen. Överlag är deras nyhetskonsumtion betydligt mindre, samtidigt visar tidigare 
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studier att unga överlag tenderar att ha lägre nyhetskonsumtion än äldre. Men frågan är om 

den nya generationen kommer att öka sin nyhetskonsumtion till samma grad i och med att 

de blir äldre? Det går att spekulera i fall det finns ett ointresse för nyheter bland yngre i och 

med att utbudet av nöje och intresset för detta har ökat (Färdigh, Sternvik 2008:35). Att 

välja bort nyheter är som vi tidigare har nämnt inte svårt i dagens samhälle. Men i fall 

utvecklingen av nyhetskonsumtionen ser ut så att vissa delar av befolkningen väljer bort 

nyheter framför nöje finns det risk för ett demokratiskt problem (Strömbäck, Nord 

2012:35).  

Sett som strukturer skulle detta betyda att vår generationstillhörighet påverkar oss som 

individer mer än vad vår klasstillhörighet gör. Vi har således lättare att relatera till någon 

som är född inom samma generation som oss men i en annan klass än att relatera till någon 

i samma klass som är född flera generationer tidigare än oss. Med tanke på att 

individsamhället blir allt större är detta kanske inte konstigt. Vi har alla möjligheter att välja 

vem vi ska bli och vad vi ska jobba som, den klass vi föds in i har ingen betydelse för vilken 

klass vi sedan väljer att tillhöra genom att till exempel välja att studera olika saker eller göra 

ett visst yrkesval (Giddens & W Sutton 2014:234).  Vår generationstillhörighet å andra 

sidan är något vi snarare föds och uppfostras till då det är samhället runt omkring oss som i 

och med utvecklingen formar oss till individer och därmed även påverkar våra 

nyhetsvanor, de som är födda under samma generation som oss kommer att ha samma 

referenspunkter som oss (Giddens & W Sutton 2014:243). Då vår generationstillhörighet 

bestäms av vilken tid och vilket samhälle vi föds inom finns inte heller möjlighet att klättra 

mellan generationer, även om det självklart finns individuella undantag och uppdelningen 

mellan generationer inte alltid är vattentäta.  

Då olika generationer växer upp med olika förutsättningar och i olika samhällsklimat 

går det även att spekulera i att deras mål med nyhetskonsumtionen skiljer sig åt. Som 

användarforskningen säger är det vårt behov som styr oss, och våra behov påverkas således 

av vilka vi är och vi formas av det samhället vi växer upp i – därmed borde de olika 

generationerna ha vuxit upp med olika behov (Sullivan, 2013:115). Självklart går det att 

spekulera i att klasstillhörigheten i sådana fall skulle ha samma påverkan på våra behov och 

som vår studie visat finns det vissa skillnader även bland klasserna så detta stämmer till viss 
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del. Kanske är denna skillnad mindre med tanke på att klasstillhörigheten inte är lika 

påtaglig i vardagen.  

Eftersom samhället runt omkring är det som formar oss kan vi tänkta på hur de senaste 

generationerna har vuxit upp i Sverige. Under den tiden då vi påverkas som mest, det vill 

säga under tonårstiden, går vi i skolan vilket gör att vi rör oss med människor som är lika 

gamla som oss, men inte nödvändigtvis tillhör samma samhällsklass som oss. Efter detta 

kan vi välja att studera på en högre nivå eller gå direkt ut i arbetslivet. Då studierna är gratis 

kan vi själva göra ett val oavsett vilken klass vi tillhör – även om valet kan komma att 

påverka vilken klass vi kommer att tillhöra under vårt vuxna liv.  

Under hela vår uppväxt umgås vi således framför allt med människor i vår egen ålder, 

vilket gör att vi påverkas utifrån detta. Om vi istället skulle omges av människor som 

framför allt hade samma klasstillhörighet som oss hade kanske resultatet i vår studie sett 

annorlunda ut. Sett från detta skulle ett allt mer segregerat samhälle kunna vara en fara för 

demokratin då det skulle göra att vi under uppväxten formas mer och mer utifrån den 

samhällsklass vi tillhör. På så sätt skulle vår nyhetskonsumtion bli allt mer olik varandras 

beroende på klasstillhörighet, vilket i sin tur skulle få klassklyftorna att öka i och med ökade 

kunskapsklyftor.  

Med tanke på att vår studie enbart rör nyhetskonsumtion inom olika klasser och 

generationer och visar att de yngre generationer konsumerar allt mindre nyheter vore det 

intressant att fortsättningsvis studera hur dessa yngre generationer förhåller sig till 

nyhetskonsumtion och mediekonsumtion. Det vill säga hur mycket tid ägnar de till 

nöjeskonsumtion och påverkar detta nyhetskonsumtionens utrymme i deras vardag, vilka 

konsekvenser kan det i sådana fall ha?  

I och med att sociala medier som till exempel Facebook får allt större plats i våra liv 

och dessutom tenderar att bli en plattform för “delningar” av nyheter vore det även 

intressant att ta studien om klass och nyhetskonsumtion vidare genom att göra en kvalitativ 

studie över vad våra facebookflöden innehåller. Beroende på vem vi är, vad vi arbetar med 

och vilka vi umgås med ser våra flöden annorlunda ut, något som även påverkar hur vi ser 

på vår omvärld. Att studera vilka skillnader som finns i och med detta och hur pass mycket 
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det påverkar hur vi ser på medierna och det politiska samhället och i fall det här finns några 

klasskillnader och åldersskillnader skulle kunna säga mycket om vår samtid.  
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