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Abstract 

 

Detta är en kvalitativ och teoretisk studie, baserad på tidigare forskning. Syftet är att 

ta reda på hur och varför det svenska medielandskapet har förändrats samt vad 

konsekvenserna blir av en personaliserad nyhetskonsumtion. Fokus ligger på individ- 

och samhällsnivå utifrån de fyra vinklarna social, teknisk, ekonomisk och politisk. De 

teorier som används som referensramar är normativ- och användarteori samt 

framing theory. 

  

Resultaten visar att det svenska samhället har individualiserats och därför även 

medielandskapet. Det sker en kontinuerlig utveckling som kommer att fortsätta, 

särskilt inom teknikområdet. Konsumenterna har en aktiv roll, både som enskilda 

aktörer och som medborgare samt är nyhetskonsumtion av stor vikt för att 

demokratin ska fungera. 

  

Mina slutsatser är att människan idag är kluven mellan den riktiga verkligheten och 

den digitala verkligheten på nätet. Konsumenten är en aktiv deltagare och producerar 

även eget material, vilket kommer att ha en fortsatt viktig roll i medielandskapet. 

Samtidigt är demokratins funktion hotad av medborgarnas okunskap och de 

kommersiella nyhetsbolagen som sätter nöje framför nytta, för egen ekonomisk 

vinning. Likaså är landsbygdens medieskugga ett tecken på vårt segregerade samhälle 

och tillsammans med urbaniseringen skapar detta problem. 
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1. Inledning 

 

Idén till denna uppsats och ämnet den behandlar formades under en lång tid. Den 

grundar sig i ett personligt intresse av samhällsfrågor som jämlikhet mellan 

människor, möjlighet till psykisk vård och individens rättigheter samt skyldigheter. 

För mig som person är kunskap en stark drivkraft, att lära mig av mina misstag, 

genom kommunikation med andra människor och att konstruktivt kritisera för att 

utveckla det samhälle vi lever i till det bättre. 

  

På grund av ett personligt intresse har jag som författare redan en åsikt gällande 

människosyn, samhällsuppbyggnad och politisk makt, vilket den här uppsatsen 

behandlar. Dock är uppsatsen skriven med en neutral ståndpunkt för att studera 

utvecklingen som samhället genomgår, vad forskning resulterat i och sedan dra egna 

slutsatser vilket blir mitt bidrag till vetenskapen.  

  

Sedan 1990-talet syns förändringen av medietekniken tydligt i och med 

digitaliseringen, internet och world wide web (Weibull 2014, 19). Medieutvecklingen 

i Sverige har gått mot en globalisering och medieanvändningen har främjat en 

personalisering (Weibull 2014, 24). Samtidigt syns en individualisering i det svenska 

samhället då karriären prioriteras, familjebildning sker senare i livet (Karimi 2014, 

17) och ensamhushållen är den vanligaste boendeformen (Johansson 2014, 6).  

  

Nyhetsmedia anses, bland annat av forskaren Stina Bengtsson, ha en viktig 

informativ och demokratisk funktion i samhället och bör därför ha en central plats i 

människors liv. I ett demokratiskt samhälle är förmedling av nyheter en väsentlig 

funktion och media är länken mellan staten och individen, även kallad “den tredje 

statsmakten”. (Bengtsson et al. 2017, 86) 

  

Samhällsklimatet, medielandskapet och människors liv tycks vara i ständig 

förändring utifrån ovanstående forskning. Min avsikt är att se hur och varför 

medielandskapet har förändrats ur ett individ- och samhällsperspektiv. Vad orsaken 

och konsekvensen till den förändrade nyhetskonsumtionen är, med fokus på vad 

forskningen säger om det svenska nutida samhället. 
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Efter denna inledning redogörs syftet för uppsatsen, frågeställningar specificeras och 

återkommande begrepp definieras. Därefter beskrivs bakgrund och tidigare forskning 

följt av teoretisk ram samt material och metod. Resultatet presenteras tillsammans 

med en analys där frågeställningarna besvaras. I den avslutande diskussionen 

framläggs slutsatser och därefter tankar om framtiden samt förslag till vidare 

forskning. 
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2. Syfte 

 

Media har idag en central plats i människors liv och genomsyrar samhället 

(Wadbring, Weibull och Facht 2016, 432). Mitt intresse ligger i att se vad 

medieutvecklingen har fått för konsekvenser för individen i samhället. Det föll sig på 

så sätt naturligt att undersöka ett aktuellt samtida socialt fenomen som grundar sig i 

journalistik.  

  

Forskarna pratar om det förändrade medielandskapet, det medierade samhället, med 

många faktorer, orsaker och konsekvenser. Teknikens utveckling och centrala roll i 

samhället har likaså en dominerande plats i den enskilde samhällsmedborgarens liv. I 

det demokratiska samhället är media ett verktyg och kunskap hos individen ger makt. 

Till följd av detta vill jag se varför det sker en individualisering, konsekvensen av 

medialiseringen i samhället och hur medielandskapet har förändrats. 

  

Idag sprids information viralt och internationella nyheter når oss snabbt via sociala 

medier, exempelvis som under den arabiska våren år 2011. I flera av länderna där 

politiska protester hölls var media hårt reglerad. Som följd av detta spreds enskilda 

medborgares mobilfilmade videor som blev viktigt material för att omvärlden skulle 

kunna se vad som verkligen skedde. (Svenska FN-förbundet 2016) 

  

Syftet med uppsatsen är att samla in fakta, kartlägga den befintliga forskningen och 

kritiskt analysera materialet med hjälp av teori och metod. Därefter bidra med ny 

kunskap om journalistik utifrån egna slutsatser som baserad på resultatet. Det finns 

många studier gjorda inom ämnesområdet men i och med att utvecklingen hela tiden 

fortskrider behövs ny forskning. 
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3. Frågeställningar 

 

Utefter min idé och efterforskning inom ämnesområdet formades syftet och 

utmynnade i följande två frågeställningar: 

 

Hur och varför sker en personalisering i det svenska medielandskapet enligt 

forskarna? 

 

Vad säger vetenskapen om konsekvenserna för individen av en personaliserad 

nyhetskonsumtion i dagens svenska samhälle? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

4. Definition av begrepp 

 

Digitalisering - att, exempelvis visuell information, kodas om för att fungera 

digitalt (Gipsrud 2011, 374). 

 

Individualisering - att individen får ökad frihet att göra enskilda val och ett ökat 

personligt ansvar (Weibull och Wadbring 2014, 124). 

 

Medialisering - att media tar större plats och påverkar samhället och kulturen 

(Bengtsson et al. 2017, 21). 

 

Medielandskap - är en kombination av medieteknik och medieinnehåll som omger 

människor i både tid och rum (Bengtsson et al. 2017, 22). 

 

Mediering - en förmedling mellan människor genom kultur (Nationalencyklopedin 

2017). Inom journalistikforskningen definieras ordet med att media ger offentlighet 

och uppmärksamhet till sociala företeelser (Nord 2015, 324). 

 

Personalisering - en process att anpassa en produkt utefter individens behov, att 

göra produkten relevant för varje enskild person (Lindqvist 2012).  
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5. Bakgrund 

 

I samhället finns en norm att människor regelbundet ska konsumera nyheter 

(Wadbring, Weibull och Facht 2016, 433). Det kan härledas tillbaka till 1700-talet då 

upplysningstidens filosofer etablerade en ny livsåskådning. Den grundade sig i sunt 

förnuft, frihet och rättvisa för medborgarna och spreds från Frankrike vidare till 

Sverige. (Nationalencyklopedin, 2017) 

  

Värderingen av kunskap, som läskunnighet och att hantera och tillämpa information, 

ökade efter industrialiseringen på 1800-talet, enligt Stina Bengtssons forskning. 

Jordbrukare blev industriarbetare, dock förvärvade de båda yrkena till stor del sina 

kunskaper praktiskt. När tjänstesamhället utvecklades på 1900-talet kom det 

egentliga kunskapslyftet. Samhällsproduktionen var inte längre centraliserad kring 

produktion utan kring information, som utbildning, utveckling och kommunikation. 

Då började läskunnighet och specialkunskaper efterfrågas och på grund av det ökade 

kravet på utbildning. (Bengtsson et al. 2017, 51) 

  

Individualiseringen började även sprida sig under denna tidsepok, då det gamla 

klassamhället hade satt igång att krackelera. De unga behövde inte längre ta över sina 

föräldrars yrke på grund av arbetsmarknadsutvecklingens ökade möjligheter. 

Människor blev även mer ekonomiskt självständiga på grund av urbaniseringen och 

till följd av uppbyggnaden av välfärdssamhället. (Bengtsson et al. 2017, 160) 

  

Den tekniska utvecklingens samhällspåverkan exemplifieras av Klaus Schwab med de 

fyra revolutionerna. I den första industriella revolutionen användes vatten och 

ångkraft för att mekanisera produktionen och i den andra användes elektricitet för att 

massproducera. Den tredje revolutionen, att använda elektronik och 

informationsteknik för att automatisera produktionen, avlöses av dagens fjärde 

revolution där olika tekniker suddar ut linjerna mellan fysiska, digitala och biologiska 

sfärer. (Schwab 2015) 
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Det västerländska samhället är idag, mer än någonsin tidigare, genomsyrat av medier 

och en av de viktigaste uppgifterna de har är att vidarebefordra nyheter. Likaså är 

vikten av att människor i sin tur tar del av nyheter betydande. (Wadbring, Weibull 

och Facht 2016, 432) Att ta del av nyhetsflödet gör människan till en del av det 

demokratiska samhället, hon inhämtar kunskap och får känslan av ett socialt 

sammanhang (Wadbring, Weibull och Facht 2016, 433). 

  

Traditionellt sett har dagspress, som tidningar, varit det främsta mediet för 

medborgarna att hålla sig informerade om samhällsdemokratin (Wadbring, Weibull 

och Facht 2016, 452). Radion introducerades 1925 och år 1956 startade de första 

officiella tv sändningarna, vilket gav medborgarna fler medium att inhämta kunskap 

från (Weibull och Jönsson 2007, 172). Grunden till internet lades på 1960-talet, men 

det var först på 1990-talet med world wide web som internet och datorn etablerades 

hos gemene man (Findahl 2009, 9). 

  

På grund av digitaliseringen och den nya tekniken har medielandskapet de senaste 

decennierna förändrats radikalt. En anledning är avreglering av tv- och 

radiomarknaden, vilket har förändrat villkoren för svensk nyhetskonsumtion. 

(Wadbring, Weibull och Facht 2016, 435) I det nya medielandskapet får dagspress, 

liksom tv och radio stå tillbaka för den nya medietekniken (Wadbring, Weibull och 

Facht 2016, 452). 
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6. Tidigare forskning 

 

Utbildning och forskning inom media, journalistik och kommunikation speglar i stor 

utsträckning den svenska medieutvecklingen. Forskningen har stark koppling till 

högskolorna och universiteten där journalistik som disciplin inrättades på 1960-talet. 

Den tidigare forskningen om press, radio och tv hade främst tillkommit från 

sociologi, historia, litteratur- och statsvetenskap. De var främst beskrivande studier 

av publik, innehåll och mediernas konstruktion. (Weibull och Wadbring 2014, 373) 

  

På 1980-talet bredde synen på medieanvändare som aktiva meningsskapare ut sig 

inom den svenska medieforskningen (Bjur och Bolin 2014, 40) och därefter har 

teknikområdet tagit större plats inom forskningen (Weibull och Wadbring 2014, 

374). Vid 2000-talet början fanns två huvudinriktningar; en samhällsvetenskaplig 

och en humanistisk (Weibull och Wadbring 2014, 373). 

  

Förändringarna och utvecklingen i det svenska medielandskapet skedde i snabb takt 

under 2000-talets början (Weibull och Jönsson 2007, 179). Det stabila 

medielandskapet med traditionella medier började luckras upp och nya plattformar 

kompletterar de äldre (Mediebarometer 2016 2017, 1). Mediekonsumtionen 

fragmenteras och individualiseras genom de många val som konsumenterna kan göra 

utefter bland annat intresse och livsstil (Bjur 2016, 9). 

  

Resultatet av forskning på 2000-talet mynnade ut i några hypoteser om den 

förestående medieutvecklingen; att internet skulle få en ökad dominans i 

medielandskapet om bredbandsnätet fortsatte att byggas ut och att både tryckt media 

och public service skulle ha en fortsatt stark position på nätet. Likaså förmodades att 

nyhetsförmedlingen via nätet skulle öka, dock med de traditionella medierna som 

kontrollerande mediekonsumtionen på nätet, samt en ökning av andelen utländska 

mediebolag i Sverige där även svenska bolag expanderar utomlands. (Weibull och 

Jönsson 2007, 179) 
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Alla dessa ovanstående punkter har idag infriats, trots att medielandskapet generellt 

sett anses svårt att studera då den är i ständig förändring och utvecklas kontinuerligt. 

Medialisering och internationalisering gör att händelser, trender och fenomen 

oavbrutet avlöser varandra och sprids virtuellt och för den skull kan vara svåra att 

förutse. (Wadbring, Weibull och Facht 2016, 455) 

  

Den befintliga forskningen kring digital journalistik är splittrad gällande 

karaktäristiska drag, hur mycket och vilka effekter digitaliseringen medfört. Även 

gällande interaktivitet, deltagande journalistik och multimedia. (Karlsson 2015, 438) 

Forskningen är idag dock bredare än tidigare och tillämpar både kvalitativa och 

kvantitativa metoder (Weibull och Wadbring 2014, 374). 

  

Både den svensk och internationell forskning har under de senaste åren allt oftare 

publicerats på engelska för att nå en internationell publik. Det leder till att 

forskningen i stor utsträckning behöver jämföras med andra länder och sedan 

anpassas efter svenska förhållanden med svenska exempel. (Weibull och Wadbring 

2014, 373) 

  

Tidigare forskningsresultat om publikens roll visar att medielandskapet har 

förändrats. Förr hade konsumenter endast en mottagande funktion och var isolerade 

från varandra då möjligheterna att interagera var begränsade till fysiska möten. 

Utvecklingen har gjort att situationen idag ser annorlunda ut; läsarna kan själva 

skriva, tittarna använda en kamera och lyssnarna har flera medel att verbalt 

kommunicera med andra människor. Bloggen har fått människor att själv publicera 

material och podcasten är den moderna radion. Inspelning, redigering och 

distribuering tillhör inte bara tv bolagen utan video produceras av användarna som 

bygger sin egen publikkrets. Redaktörerna var de som styrde nyhetsflödet, men idag 

är det användaren som väljer. (Rosen, 2006) 
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7. Teoretisk ram 

 

Uppsatsen skrivs utifrån olika teoretiska aspekter. Dels ur individperspektiv och 

samhällsperspektiv som tar upp sociala, tekniska, ekonomiska och politiska vinklar. 

Utifrån frågeställningarna valdes de två perspektiven då samhälle och individ har ett 

ömsesidigt beroende av varandra gällande medier. Likaså anser jag att förändringar 

och utvecklingen i samhället påverkar den enskilda individen och vice versa. 

  

I och med litteraturöversikten och den tidigare forskningen utkristalliserade sig de 

fyra vinklarna som mest vitala utifrån syftet med uppsatsen. Den sociala aspekten 

anser jag har en viktig roll inom journalistikforskning då media är ett medel för 

kommunikation och information till medborgarna. Den tekniska vinkeln valdes ut då 

forskning visar på att digitala verktyg har en central plats i människors vardag idag.  

  

Politik är något som varje medborgare har möjlighet att påverka genom vårt 

demokratiska system, det reglerar hur samhället styrs och i förlängningen hur 

människors vardag ser ut. Till sist valdes den ekonomiska vinkeln då 

medielandskapet är ett spel mellan aktörer med olika syften, något som regleras både 

lokalt och globalt idag och på grund av det får både en mikro- och makroeffekt.  

  

De teorier som används för att rama in och hålla ihop uppsatsen är normativ- och 

användarteori samt framing theory. Den normativa teorin är en beslutsteori, om hur 

beslut fattas, och syftar till att förklara hur en person bör fatta beslut för att agera 

rationellt och få största möjliga nytta (Nationalencyklopedin, 2017). Mer precist 

grundar sig den normativa teorin i ett värde, något eftersträvningsvärt. Att rättfärdiga 

ett handlande utifrån en ståndpunkt exempelvis rättighet, frihet eller jämlikhet 

(Badersten 2003, 208). Denna teori används främst i ett individperspektiv samt med 

social, teknisk och politisk vinkel. 

  

Användningsteorin, uses and gratifications på engelska, grundar sig i individens vilja 

att uppnå olika syften, att individen har vissa behov och nyttjar medier för att 

tillgodose dem (Strömbäck 2015, 215). Denna teori syftar främst på ett 

individperspektiv med teknisk vinkel då medieanvändandet anspelar på ett 

instrumentellt bruk. 
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Framing theory, är en teori vars grund ligger i att ett fenomen kan ses från flera olika 

perspektiv. Teorin har flera tolkningsramar och konstruktioner och processen 

hänvisar till att människor omprövar sitt tankesätt kring fenomenet. (Chong och 

Druckman 2007, 104) Denna teori används både för den individuella- och 

samhälleliga perspektivet samt i alla fyra vinklar, social, teknisk, ekonomisk och 

politisk, då konstruktioner finns i många former.  

  

Utgångspunkten för uppsatsen är att förstå den sociala verkligheten genom att 

identifiera strukturer som ger upphov till fenomenen, frågeställningarna och att 

observera utifrån teoretiska studier (Bryman 2011, 31). Genom att beskriva den 

sociala verkligheten och individens aktiva roll i att konstruera den, studeras hur 

individen som nyhetskonsument påverkas av förändringarna i medielandskapet 

(Bryman 2011, 37). 

  

Den ingångspunkt som jag som författare bär med mig in i studien är att samhället är 

en konstruktion. Aktörer, som individer, företag och stater, agerar och samspelar och 

skapar därigenom det rådande klimatet. Samhället är ett komplext system med 

flertalet orsaker och konsekvenser, vilka jag avser redovisa och kritisera. Bakom den 

forskning som studien tar upp står en forskare med sin unika utgångspunkt, därför 

appliceras olika teorier på olika forskares resultat för att skapa en bred grund att 

diskutera och dra slutsatser kring. Återigen vill jag poängtera att studie, liksom annan 

forskning och vetenskap, är till för att informera och inte driva en åsikt. 
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8. Material 

 

Urvalet av material skedde genom kritisk informationssökning efter att ha 

identifierat och avgränsat ämnesområdet. Utifrån syfte och frågeställningar 

identifierades ett antal nyckelord som användes i en systematisk sökning i 

databaserna Nordicom, Google Scholar och Google Books.  

  

Nyhetskonsumtion, urvalsprocess, nyhetsurval, digitalisering, individualism, 

personalisering, nyhetsmedia, deltagarjournalistik, medielandskap, mediepublik 

och medieanvändare. Orden översattes även till engelska och användes för att hitta 

material som kunde jämföras med svensk forskning. News consumption, selection 

process, news survey, digitization, individualism, personalization, news media, 

participant journalism, media landscape, media audience och media user. 

  

Tidsspannet kom att avgränsas till tio år tillbaka i tiden för att få fram aktuell 

forskning. I enstaka fall kan avgränsningen frångås om materialet är relevant, 

exempelvis för att förklara vetenskapliga teorier som används och använts inom 

journalistikforskningen. Material är även tidigare kurslitteratur och källor som 

använts i mina tidigare journalistikstudier. Efter handledning har ytterligare material 

tillkommit genom sökning efter aktuella forskare som understödjer syftet och kan 

bidra till att utforska frågeställningarna. 

  

Urvalet av material har skett genom att välja vad och hur det ska användas i studien. 

Det första kriteriet är att materialet ska vara vetenskapligt, baserat på forskning för 

att kunna granskas och avgöra validiteten. Sedan har jag velat använda mig av flera 

forskare som studerat medielandskapet, personalisering och nyhetskonsumtion för 

att få en varierad bild av utvecklingen. En blandning mellan statistik, läroböcker och 

högre vetenskapliga skrifter anser jag har möjlighet att bidra till resultatet och en bra 

grund att dra slutsatser från.  
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Valet att använda rapporter framtagna av svenska myndigheter, exempelvis SOU och 

SOM, grundar sig i att de är vetenskapliga källor som baseras på statistik, 

genomförda av oberoende undersökningsorgan. Nordicom är ett nordiskt 

informationsorgan som har hög validitet. Avhandlingar från exempelvis svenska eller 

utländska universitet baseras även de på vetenskaplig forskning och anses därför 

betrodda, likaså samlingsverk av olika forskare. För att definiera begrepp har 

nationalencyklopedin i vissa fall använts, vilket är ett uppslagsverk som är allmänt 

accepterat. 

  

Det finns en stor volym av tidigare forskning och på grund av det har urvalet behövts 

kraftigt begränsats. Det har gjort att det finns data som denna studie inte tar upp, 

dels då jag inte möjligen kan ta del av alla forskning som finns samt då jag valt att ta 

upp särskilda punkter och då behövt välja bort material som inte ansetts tillhöra 

denna studies omfång.  
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9. Metod 

 

Den metod som används är kvalitativ, då studien baseras på tidigare vetenskaplig 

forskning med syfte att beskriva och förklara fenomenen. Med en tolkande och 

konstruktiv vinkel, för att få veta hur och varför fenomenen ser ut som de gör, anser 

jag att den kvalitativa metoden är bäst lämpad. Frågeställningarna är även de 

kunskapsteoretiska för att få fram rådande kunskap om den sociala verkligheten 

(Bryman 2011, 25). 

  

Att analysera något betyder i allmän mening att identifiera och undersöka dess 

beståndsdelar. Genom att applicera en textanalys undersöks resultatet av 

frågeställningarna på flera sätt (Bergström och Boréus 2005, 18): Idé- och ideologi 

analysen tillämpas då studien sker på både individ- och samhällsnivå och särskilt till 

den sociala- och politiska vinkeln. Förändringar, orsak och konsekvenser studeras på 

detaljnivå och analyseras på djupet, därför används även närläsning.  

  

När sociala fenomen analyseras behövs ofta flera ramar för att bättre förstå 

fenomenen och därigenom få det att bli socialt relevant genom att analysera från flera 

vinklar (Van Gorp 2010, 104). På grund av det används även framing theory som 

metod samt ett induktivt synsätt. Inom den induktiva analysen är det viktigt att se 

samband, identifiera subjekten och därigenom skapa reliabilitet (Van Gorp 2010, 

103). 

  

Grundad teori är, tillsammans med den induktiva metoden, de sista vetenskapliga 

forskningsmetoderna som kompletterar varandra genom att insamling och analys av 

material sker samtidigt. Teoretiska idéer växer fram stegvis och framställer nya 

teorier kring kärnproblemet. (Nationalencyklopedin, 2017) Det betyder att teorin 

tillsammans med metoden är ett resultat av forskningen (Bryman 2011, 26). 

Processen går till så att generella slutsatser dras med grund i observationer (Bryman 

2011, 27), i detta fall av tidigare forskning då uppsatsen skrivs med kvalitativ metod. 
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Ett alternativ hade varit att använda en kvantitativ metod och praktiskt undersöka 

medielandskapet genom exempelvis intervjuer eller frågeformulär om 

nyhetskonsumtion. Dock är syftet med uppsatsen att genom tidigare forskning 

framlägga nya slutsatser. Ett annat alternativ hade varit att djupintervju ett antal 

nyckelpersoner om deras syn, men det jag återigen vill göra är att kartlägga och 

därigenom frambringa nya synsätt.  

  

För att få en annan syn kunde man även tänka sig att byta ut framing theory och 

grundad teori mot surveyundersökning då den metoden studerar mediepublik, 

medieanvändning och medieeffekter. Enligt Bengt Johansson är det positiva med 

metoden bland annat att det ger rå fakta som väl används i argumentationsyfte. 

Kritik mot metoden ligger i att sociala företeelser fragmenteras, vilket är något jag vill 

undvika. (Johansson 2010, 87) Kritisk diskursanalys kunde även vara en alternativ 

metod då den skapar en balans mellan teori, idé och tolkning av texten (Berglez 2010, 

285) på både makro- och mikronivå med sociokulturell kontext (Berglez 2010, 277). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

10. Resultat och analys  

10.1. Hur och varför sker en personalisering i det svenska 

medielandskapet enligt forskarna? 

10.1.1. Social 

En möjlig förklaring till personaliseringen i medielandskapet ger sociologen Zygmunt 

Bauman när han problematiserar individualiseringen i samhället. Han anser att på 

grund av att svenskars levnadsförhållanden förbättrats har samhället blivit mer 

individualiserat. Individens kamp att övervinna svårigheter, att kämpa och lyckas, 

har försvunnit i dagens välfärdsstat. När människan inte längre behöver kämpa mot 

hunger, fattigdom och annat elände läggs fokus på andra sekundära behov. (Bauman 

2016, 1:06:05) 

  

När människan tränas i att vara självständig, med fokus på sin egen individ, förlorar 

hon förmågan att umgås och leva tillsammans med andra människor. Den 

utmaningen, samspelet med andra människor och att vara en del av en grupp, kan 

varken stat eller politiker hjälpa till med. Det krävs kraft, energi och engagemang av 

den enskilda individen att komma överens, diskutera och socialisera med andra 

människor, en kamp individen själv måste ta. (Bauman 2016, 1:06:05) 

  

En följd till den utveckling Bauman sett, som är betydande för medielandskapets 

förändring, är att han beskriver att världen idag är skild i två delar; den på internet 

och den i verkligheten. Att träffa andra människor på internet är enkelt och vi känner 

inte av ensamheten. Gillar vi inte någons attityd bryter vi enkelt kontakten. I 

verkligheten finns det en mångfald av människor som vi inte kan undgå. Vi måste 

möta, våga samtala och inse faktum; att människor är olika, genom att sätta oss själva 

åt sidan och fokusera på andra. (Bauman 2016, 1:06:05) 
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Enligt användarteorin har individen i dagens mediesamhälle viljan att uppnå olika 

syften, hon har vissa behov och nyttjar medier för att tillgodose dem. 

Medieanvändningen har blivit en vana medan det aktiva valet idag ligger i vilken 

form av media som används. (Strömbäck 2015, 215) Den ökade mobiliteten i 

samhället, en följd av högre levnadsstandard, gör att fasta vanor utvecklas i mindre 

utsträckning nu än förr. Det påverkar medielandskapet på så sätt att konsumenten 

idag är mer flexibel och fragmenterad i sitt användande. (Weibull och Wadbring 

2014, 125) 

  

Forskare talar om en dialogisk utveckling i och med internet, vilket användarteorin 

kan appliceras på. Utvecklingen innebär att det finns en mängd olika sätt att 

kommunicera och samspela på. I och med nya verktyg och nya medier som lett till 

skapandet av nya plattformar som sociala medier på internet, talar forskarna även 

om en ökad medial socialitet. Där ligger skillnaden i ett mediterat och icke-mediterat 

umgänge, som blivit allt mer diffust på grund av hur konsumenterna använder den 

teknik som finns att tillgå. (Bengtsson et al. 2017, 51) 

  

En följd av medielandskapets förändring är att interaktionen över nätet ökat. Enligt 

en beteendestudie där Facebook tas upp som exempel visade det sig att idag kan det 

vara lättare att möta människor och bedöma deras personlighet via de digitala 

plattformarna än i verkligheten (Darbyshire et al. 2016, 380). Den brittisk studie 

visar att en onlineprofil ofta ger en bredare bild av en person än ett fysiskt första 

möte (Darbyshire et al. 2016, 383). 

  

Exempelvis kan vi genom de skrivna inläggen bedöma intelligensnivån genom bland 

annat grammatiska fel. Fotografier kan ge en uppfattning om hur personen är utifrån 

motivet, vad som gestaltas och hur. (Darbyshire et al. 2016, 384) Genom att studera 

en persons flöde, dess interaktion med andra online, kan vi få en uppfattning om 

personen egenskaper. Till exempel genom vilka inlägg som delas, om personen 

nämns av någon annan eller vilket yrke personen utövar. (Darbyshire et al. 2016, 

385) Detta kan kopplas till den tidigare forskningen av Jay Rosen som visar att 

konsumenten idag har en agerande roll, inte bara en mottagande (Rosen, 2006).  
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Internet fungerar idag som ett verktyg för interpersonell kommunikation där flera 

deltagare väljer när och hur de medverkar. Vi kan även nå en målgrupp utanför vår 

egen krets och blir då en användare av masskommunikation där jaget blir både det 

styrande, genom att välja medium, och innehållet, genom att producera material, i 

kommunikationen. (Bengtsson et al. 2017, 64) 

  

Identitetsprocessen har även den en stor betydelse idag när vi själva skapar våra liv 

(Bengtsson et al. 2017, 159). Valen vi gör fastlägger vilka vi är och vem vi vill vara. 

Identiteten är att utveckla en självbild, både i hur jag uppfattar mig själv, men även 

hur andra ser på mig. Vi konstruerar sätt att presentera oss på och där spelar media 

en viktig roll. Där kan vi förstärka bilden av oss själva, främst via sociala medier. 

Genom att redigera och kommentera bekräftar vi varandras identiteter. (Bengtsson et 

al. 2017, 160). Detta bevisar Brymans teori om att beskriva den sociala verkligheten 

och individens aktiva roll i att konstruera den (Bryman 2011, 37). Likaså den 

normativa teorin där individen skapar ett värde (Badersten 2003, 208). 
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10.1.2. Teknik 

Allt fler människor i Sverige har idag olika digitala och personliga mediala verktyg, 

exempelvis läsplattor (Bengtsson et al. 2017, 50). Det, tillsammans med att det 

enorma utbudet av information och valmöjligheter för konsumenterna ökat, ser 

forskare som en följd av digitaliseringen (Strömbäck 2015, 217). 

  

Med utgångspunkt i användningsteorin (Strömbäck 2015, 215) kännetecknas sedan 

länge medievanor som ett beteendemönster genom att det talas om läsvanor och 

nyhetsvanor. Likaså finns det ett instrumentellt beteende, att aktivt söka information 

när det behövs, vilket både datorn, internet och smarta mobiltelefoner ger möjlighet 

till. (Wadbring, Weibull och Facht 2016, 441)  

  

En annan anledning till det individualiserade medielandskapet är just att 

vaneanvändningen har stått tillbaka för instrumentalanvändningen. Det finns fler 

nyhetskällor att använda; nyhetssajter, specialinriktade bloggar och internationell 

nyhetsmedia. Det leder till en större möjlighet för individen att själv välja medium. 

(Wadbring, Weibull och Facht 2016, 454) 

  

Som tidigare nämnts fragmenteras användandet av media och Strömbäck ser en risk 

med detta. Han menar att forskning pekar på att andelen nyhetssökande har 

avstannat på samma gång som andelen nyhetsundvikare fortsätter att växa. Det finns 

en risk att denna utveckling kommer att fortskrida i och med att de nya 

generationerna växer upp utan vana att följa nyheter samtidigt med att 

mediekonsumtionen fortsätter att digitaliseras och fragmenteras. (Strömbäck 2015, 

245)  
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10.1.3. Politik 

Sedan urminnes tider har det utkämpats en kamp mellan politiker och media. Som en 

följd av detta utformades tryckfrihetsförordningen på 1700-talet. Därefter dröjde det 

fram till 1900-talets innan yttrandefrihetsgrundlagen stiftades, som ett komplement 

till tryckfrihetsförordningen då digitala medier som radio och tv uppfunnits och ett 

behov av reglering framkommit. (Weibull och Wadbring 2014, 106) 

  

Sverige som nation har haft en tradition av kollektivism snarare än individualism. På 

1980-talet förändrades detta när flertalen politiska beslut bidrog till att kollektivt 

finansierade verksamheter blev konkurrensutsatta. Detta kan ses som inledningen på 

en förskjutning från gemensamma bestämmanden till individens egna 

beslutsfattanden. (Weibull och Wadbring 2014, 124) 

  

Som en fortsättning på individualismen har det individuella ansvaret vuxit och idag 

kan vi se att det påverkat allt från försäkringar till utbildning och pension. Forskning 

visar att ensamhushållet ökat, särskilt bland unga och i storstäderna. 

Hushållsbildning sker senare i livet och är mindre stabil än tidigare. Såväl individens 

värderingar som beteenden har förändrats och vi gör mindre tillsammans idag. 

(Weibull och Wadbring 2014, 124) Detta kan tolkas som ytterligare ett exempel på 

Brymans teori om strukturer i den sociala verkligheten (Bryman 2011, 31). 

  

Det har samtidigt skett en förskjutning av den politiska makten i medielandskapet till 

den ekonomiska. Mediesystemet påverkas idag mindre av politiska beslut och beror 

mer på ekonomiskt intresserade aktörer med en finansiell drivkraft snarare än en 

social. Sociala förändringar anses även ha främjat individualisering och kan bland 

annat bero på de internationella liberala strömningarna som även nått Sverige. 

Avregleringar, skattesänkningar och privatiseringar har i hög grad förändrat 

medielandskapet. (Weibull och Wadbring 2014, 127)  

  

En till faktor som kunde ha påverkat mediepolitiken var i regeringsskiftet 2006 där 

lägre ekonomiskt stöd till mediebolagen föreslogs (Weibull och Jönsson 2007, 179). 

Dock har nedskärningen av presstödet än idag inte genomförts (Myndigheten för 

press radio och tv, 2017). 
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10.1.4. Ekonomi 

Något som förändrat medielandskapet och villkoren för svensk nyhetskonsumtion är 

avregleringen av tv- och radiomarknaden. Det kan vi se resultatet av idag, nämligen 

att nya kanaler i de redan existerande plattformarna uppkom. Det ledde även till nya 

plattformar som följd av teknikutvecklingen samt till komplett nya medietyper. 

(Wadbring, Weibull och Facht 2016, 435) 

  

Enligt medieföretagen utvecklar de sitt innehåll baserat på de val konsumenterna gör 

idag, för att utvecklas framgångsrikt. Dock är varken konsumenter eller producenter 

fria i sina val. Makten förflyttas flytande mellan publiken och företagen och båda 

upplever positiva- och negativa effekter av detta, exempelvis övervakning av 

konsumentens aktiviteter. Individens val anses dock av företagen som en 

framgångsfaktor för att förstå morgondagens mediekonsumtion. Det betyder att den 

information som delas idag kan komma att påverka morgondagens medielandskap. 

(Appelgren, Leckner och Mejtoft 2014, 36) 

  

En annan ekonomisk aspekt på förändringarna i medielandskapet är 

annonshantering. Annonsörer har länge haft media som ett viktigt medel för att nå 

konsumenter. Att ha annonsintäkter som inkomstkälla är en finansiell plan som flera 

mediebolag använder sig av sedan länge; att sälja produkten till publiken och sedan 

publiken till annonsörerna. (Weibull och Wadbring 2014, 114) 

  

En till finansiell metod är att ta ut avgifter från enskilda användare, exempelvis 

prenumerationsavgifter (Weibull och Wadbring 2014, 115). Reklam är, speciellt för 

kommersiella företag med ett vinstintresse, en viktig inkomstkälla. Offentliga medel, 

som presstöd, är ytterligare en intäkt och till sist är företag och organisationer med 

informationssyfte en till väg för finansiering av media. (Weibull och Wadbring 2014, 

116) Tolkningen av finansiering och den ekonomiska aspekten går isär. genom att 

applicera framing theory enligt Chong och Druckman är detta en konstruktion och 

en process där aktörer behöver överväga och utvärdera syftet för att utveckla 

medielandskapet (Chong och Druckman 2007, 104). 
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Till följd av den digitala medieutvecklingen domineras idag internetanvändningen 

hos konsumenten av flertalet privatägda- och annonsfinansierade plattformar, 

exempelvis Facebook och Snapchat. De tekniska verktygen underlättar delning av 

information. Den är dock inte frivillig utan ofta starkt reglerad tekniskt, ekonomiskt 

och juridiskt. Utbytet av information som plattformarna främjar har dock 

ekonomiska följder, som exempelvis risk för övervakning och insamling av personlig 

data. (Andersson Schwarz 2016, 134) 

  

På nätet finns det flera verktyg som vuxit fram på reklammarknaden. 

Sökordsmarknadsföring är den metod som har växt mest, vilket även är en typ av 

marknadsföring. (Weibull och Wadbring 2014, 118) Positionsbestämning är 

ytterligare ett verktyg, främst kopplat till mobiltelefonen (Weibull och Wadbring 

2014, 119). Ett annat fenomen som uppkommit, exempelvis på sociala medier som 

Facebook, är att reklam anpassas utefter individens intresseprofil (Weibull och 

Wadbring 2014, 120). 

  

Delning av medieinnehåll är en förekommande aktivitet på nätet, dock domineras 

distributionen av innehållet av privatägda plattformar, exempelvis Spotify och 

Youtube. Marknadsföringen tar plats där det sociala utbytet sker, på plattformar som 

exempelvis Facebook. De är aktörer som även de i större utsträckning kommer att 

publicera och distribuera innehåll. (Andersson Schwarz 2016, 134) 

  

Individer som aktivt delar innehåll på dessa plattformar vidarebefordrar sina 

identitetstecken, vilka kontinuerligt lagras som persondata. Individen delar det vill 

säga fritt sina persondata till aktören, den privata ägaren av plattformen. Datan i sin 

tur finansierar driften av plattformen eftersom den insamlade datan används till 

riktad reklam och andra individanpassade användarupplevelser. (Andersson Schwarz 

2016, 134) 
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Delning av information är samtidigt en makroekonomisk resursdelning, där import, 

export, investeringar och ekonomisk politik samspelar i samhället 

(Nationalencyklopedin, 2017). De privata företagen har kreditkapital som resurs, 

vilket de kan dra till fördel av då dess aktie värderas högt på börsen. Till det har 

telekombolagen ett fritt flöde av data i de kablar och länkar vilka företagen erbjuds 

tillgång till. (Andersson Schwarz 2016, 135) Detta gör plattformsföretagen starkt 

sammankopplade med världsekonomin (Andersson Schwarz 2016, 137). 
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10.2. Vad säger vetenskapen om konsekvenserna för individen av en 

personaliserad nyhetskonsumtion i dagens svenska samhälle? 

10.2.1. Social 

Vägen till information är många, en avgränsning kan göras mellan information som 

skapas utefter egna erfarenheter, i samtal med andra människor samt från medier 

(Strömbäck 2015, 213). I grunden för det förändrade medielandskapet ligger effekten 

av att den totala informationsmängden ökat avsevärt, anser Strömbäck. Utbudet har 

ökat, teknikutvecklingen går framåt och konsumenterna kan när, var och hur de vill 

använda media. (Strömbäck 2015, 211) 

  

Alla dessa valmöjligheter ger konsumenten en stor frihet men också ett stort ansvar. 

Idag är det enklare för människor att söka information som bekräftar de 

verklighetsuppfattningar och åsikter som de redan har (Strömbäck 2015, 218). Denna 

typ av selektivt tänkandet, konfirmeringsbias, gör att individen ignorerar eller 

underskattar den motsatta åsikten. Studier visar att människan ofta överskattar 

bekräftande information och att negativa uppgifter, information som inte 

överensstämmer med ens egna uppfattningar, kräver mer intellektuell ansträngning. 

(Vetenskap och Folkbildning, 2014) 

  

Användningsteorin kan här appliceras då konsumentens roll förändrats i och med det 

enorma utbudet av information. Denna följd av digitaliseringen gör att 

valmöjligheten ökat och på grund av det behöver konsumenterna vara mer selektiva. 

De är inte längre styrda utav tablåer eller regionala sändningar utan individens 

preferenser och förmåga får ökad betydelse. Detta leder till en personalisering i 

medielandskapet och en individualisering av konsumtionen av nyhetsmedia. 

(Strömbäck 2015, 217)  

  

På grund av det stora utbudet av information och tillgången till flera olika medier 

ökar skillnader och klyftor, särskilt kunskapsmässiga, mellan individer och grupper i 

samhället (Strömbäck 2015, 217). Genom att tillämpa den normativa teorin 

uppkommer det frågor kring vad dessa skillnader kan leda till.  
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Strömbäck ser en osäkerhet kring det framtida demokratiska samhället; förutom 

konsumenternas dalande intresse för politik och samhälle och de ökande 

kunskapsklyftorna mellan olika grupper. För det första, hur samhällsintresset bland 

grupper som inte är engagerade och insatta kan öka. För det andra, hur kan oavsiktlig 

inlärning och exponering för nyheter öka bland grupper som saknar 

samhällsintresse? För det tredje, hur kan villkoren förbättras för den kvalificerade 

nyhetsjournalistiken i de nyhetsmedier som når flest konsumenter i samhället? 

(Strömbäck 2015, 248) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

10.2.2. Teknik 

Nyhetsindustrins förutsättningar har i hög grad förändrats till följd av 

digitaliseringen. Dels har konkurrensen ökat mellan företagen och samtidigt har 

tekniken gjort det möjligt för konsumenten att själv söka information. (Weibull och 

Wadbring 2014, 271) Medieföretagen har idag ett bredare tekniskt utbud än tidigare 

då de dragit nytta av de digitala möjligheterna. Det leder till att konsumenterna kan 

ta del av ett större innehåll och därigenom bestämma vilka tekniska verktyg som 

finns att tillgå på marknaden. (Weibull och Wadbring 2014, 101) 

  

Processen för den enskilda konsumenten att kritiskt granska och jämföra källor är 

mer omfattande idag på grund av den stora mängd data som finns att tillgå 

(Wadbring, Weibull och Facht 2016, 457). En anledning till detta kan vara att 

medieinnehållet som konsumenterna nås utav i sina nyhetstjänster anpassas så att 

den journalistiska vinkeln är relevant för just den individen (Appelgren, Leckner och 

Mejtoft 2014, 29).  

  

Tidigare forskning av bland annat Jakob Bjur bekräftar att mediekonsumtionen 

fragmenterats och att konsumenterna gör val utefter intresse och livsstil (Bjur 2016, 

9). Det leder till att en betydande punkt för framtiden handlar om vad 

konsumenterna väljer att ta del av och hur. Likaså kan en konsekvens av den 

personaliserade nyhetskonsumtionen vara huruvida traditionella medier avsäger sig 

kontrollen över sitt material eller anpassar materialet utifrån plattformarna, vilket 

återigen beror på konsumenternas val idag. (Wadbring, Weibull och Facht 2016, 456)  

  

Ännu en förändring av nyhetskonsumtionen är gatekeepingprocessen, den 

urvalsprocess som de flesta nyheter går igenom där journalisterna sållar och väljer ut 

den viktigaste informationen som sedan presenteras för konsumenten (Weibull och 

Wadbring 2014, 279). Den funktionen har satts ur spel när konsumenterna, och inte 

längre nyhetsbolagen i lika stor utsträckning som tidigare, producerar nyheter 

(Weibull och Wadbring 2014, 280). 
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Kritiker menar att journalister kan vinkla nyheter vilket i sin tur missleder 

konsumenterna. Det undviks nu i och med att konsumenterna själva nyhetsvärderar, 

genom att sålla i den stora mängd information som finns, om vad de vill ta del av. 

(Weibull och Wadbring 2014, 281) En annan trend som synts, och kommit upp för 

debatt nyligen, är att sprida desinformation. Det vill säga falska nyheter, exempelvis 

som propaganda för politiska ändamål (Bengtsson et al. 2017, 100). Ett tolkningssätt 

av detta kan vara användningsteorin där desinformation tjänar ett syfte för en viss 

part, vilket fortplantas och sprids via media. 

  

Ett annat fenomen i det förändrade medielandskapet som får konsekvenser för 

individens nyhetskonsumtion är då det skett en uppdelning av landet när 

medieföretagen effektiviserar och de lokala reportrarna försvinner och lämnar 

landsbygden. Detta kan leda till ett socialt, politiskt och demokratiskt utanförskap för 

vissa individer eller grupper. (Nygren och Althén 2014, 56) 

  

Resultat av forskning om lokaljournalistik vid Södertörns Högskola visar att antalet 

artiklar har blivit färre och av totalen har även antalet nyhetsartiklar minskat. Det 

rapporteras mindre om politik, ekonomi och sociala frågor till fördel för nyheter om 

olyckor och brott. Offentliga personer inom exempelvis statlig och kommunal sektor 

får stå tillbaka för rapportering om enskilda personers privatliv. (Nygren och Althén 

2014, 19)  

  

På grund av nya aktörer och nya verktyg har nyhetsekologin i Sverige förändrats. Den 

digitala tekniken, som genererat exempelvis social media, har förändrat villkoren för 

journalistiken. (Nygren och Althén 2014, 55) Med de nya digitala instrumenten kan 

exempelvis lokalbevakningen ske på andra sätt än tidigare då mobiliteten och 

flexibiliteten för journalisterna ökat (Nygren och Althén 2014, 34). Krypta 

redaktioner, till följd av nedskärningar eller omorganisering, gör att publicering på 

webben blir ett snabbt och enkelt verktyg (Nygren och Althén 2014, 19). 
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En annan konsekvens av den minskade lokaljournalistiken är att sociala medier, som 

exempelvis Facebookgrupper, försöker fylla tomrummet (Nygren och Althén 2014, 

51). Det finns flera exempel på hur konsumenten som individ idag aktivt engagerar 

sig och har tagit ett kliv in i medielandskapet och i journalistiken. Public journalism 

innebär att mottagaren inte bara är passiv, utan även en engagerad deltagare i 

nyhetsproduktionen (Weibull och Wadbring 2014, 290). Deltagande journalistik 

innebär att konsumenten i viss mån tar över journalistens roll, exempelvis genom att 

delta på olika medieplattformar. Slutligen är medborgarjournalistik ett fenomen där 

medborgaren tar över journalistens roll i nyhetsprocessen. (Weibull och Wadbring 

2014, 291) 
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10.2.3. Politik 

Politiken idag anses vara medierad, den utspelar sig följaktligen till stor del i och via 

medier. Strömbäck menar att det leder till att medborgarna är beroende av medierna 

som informationskälla för att följa den offentliga debatten. (Strömbäck 2015, 207) 

  

Politisk journalistik ses som den viktigaste sortens nyheter att förmedla till 

medborgarna så att de kan fatta välinformerade beslut baserad på fakta (Weibull och 

Wadbring 2014, 303). Att inhämta information styr i huvudsak individens 

mediekonsumtion (Weibull och Wadbring 2014, 125). Delaktighet i samhället är ett 

tredje behov som ligger till grund för medieanvändningen (Weibull och Wadbring 

2014, 126). 

  

Demokratin är även medialiserad då medias självständighet som aktör ökat. Det 

innebär att media styr över vilka frågor människor tycker är viktiga och hur individer 

uppfattar olika vinklar av verkligheten. Strömbäck ser konsekvensen av detta och 

menar att medias bild av verkligheten blir den riktiga verkligheten, då 

konsumenterna använder sig av medier för att se och förstå verkligheten. (Strömbäck 

2015, 207) 

  

För att samhället ska fungera krävs det att medier, politiker och medborgare 

interagerar då de har ett ömsesidigt beroende av varandra. De tre 

demokratikriterierna är politisk jämlikhet, effektivt deltagande och upplyst 

förstående. Det blir därför problematiskt om det finns stora kunskaps- eller 

deltagandeklyftor. Politisk jämlikhet bygger på tron om alla människors lika värde, 

enligt Strömbäck. Effektivt deltagande grundar sig i människors möjlighet och vilja 

att delta. Det leder till att individerna behöver aktivt kunna informera sig om 

samhället. (Strömbäck 2015, 208) 

  

Det sker samtidigt en utveckling mot att mediekonsumenter väljer bort nyheter. En 

orsak kan vara att journalistiken inte attraherar dagens konsumenter. En annan att 

individer idag väljer underhållning i stället för information. (Appelgren, Leckner och 

Mejtoft 2014, 29) 
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Forskning visar att det även finns tydliga sociala och ekonomiska klyftor i 

användningen av nyhetsmedia. Utanförskap likställs med ett ringa intresse för 

nyheter och beror delvis på bostadssegregation. I och med omflyttning och 

inflyttning, både till andra länder och till de större städerna, har etnicitet blivit en 

betydande faktor i bostadssegregationen. Andra faktorer som setts de senaste 

decennierna är social- och kulturell segregation uppkommit samt att ekonomiska 

skillnader ökat kraftigt. (Weibull och Wadbring 2014, 123) En tredje faktor som 

påverkar människors nyhetskonsumtion är arbetslöshet (Weibull och Wadbring 

2014, 124). 

  

Forskning visar samtidigt att förtroendet för samhälleliga institutioner, däribland 

public service, är lågt i socialt utsatta områden. Media bevakar generellt sett det som 

är av allmänintresse, det leder till att dessa områden inte bevakas i lika stor 

utsträckning. Socialt utsatta områden tenderar även att ha en viss problematik där 

media uppmärksammar oroligheter och problem, vilket bidrar till ytterligare 

misstroende mot samhället hos denna grupp. (Weibull och Wadbring 2014, 124) 
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10.2.4. Ekonomi 

För att exemplifiera fragmenteringen och personaliseringen av medielandskapet 

ägnade en typisk svensk 121 minuter per dag åt radio och 109 minuter åt tv år 1979. 

År 2012 hade de siffrorna sjunkit till 84 minuter respektive 93 minuter till följd av 

den ökade internetanvändningen. (Bjur och Bolin 2014, 40) Detta visar att tillgången 

av tekniska instrument och tillväxten av information främjat en individuell 

användning av media (Bjur och Bolin 2014, 43).  

  

Forskning visar att faktorer som spelar roll för konsumentens nyhetskonsumtion är 

generationstillhörighet, politiskt intresse, personligt intresse, behov, socioekonomi, 

utbildning, beteenden, värderingar, attityder, geografi, arbete, härkomst, hälsa, 

erfarenheter och samhällsklass (Wadbring, Weibull och Facht 2016, 442). 

  

Detta visar på att massmediepubliken inte existerar idag (Bjur och Bolin 2014, 41). 

Konsumentens unika beteenden skapar en individualitet och leder till att hon 

uppfattas som en enskild individ, inte en del av en massa (Bjur och Bolin 2014, 45). 

Personaliseringen har lett till att konsumenten praktiskt taget lever sitt liv på nätet 

genom sina individuella, aktiva och unika val och genom de tekniska- och sociala 

nätverken kopplas konsumenterna samman (Bjur och Bolin 2014, 43). 

  

Likaså har de traditionella etermedierna i sig splittrats och delats upp på olika bolag 

och kanaler. Genom att använda olika medietekniker har en individualisering av 

konsumenterna skett. (Bjur och Bolin 2014, 40) Dessutom är medieföretagen idag 

splittrade mellan å ena sidan kommersiella (privata) företag med ett ekonomiskt 

vinstsyfte och å andra sidan en publicistisk sida (public service) med ett socialt- och 

samhällsfokus (Nygren och Althén 2014, 55). 
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Ytterligare en följd av digitaliseringen är att mobiliteten ökat och därigenom har 

medielandskapet fullständigt omvandlats (Bjur och Bolin 2014, 45). Det har även 

skett en utveckling mot centralisering av nyhetsförmedling, att där den ekonomiska 

och politiska makten finns, i storstäderna, där finns även journalister (Weibull och 

Wadbring 2014, 277). I tillämpningen av framing theory genererar detta till att 

människor behöver ompröva sitt tankesätt (Chong och Druckman 2007, 104)  

kring nyhetskonsumtion på grund av förändrade förutsättningar, medel, verktyg och 

livsstil. 
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11. Diskussion och slutsatser 

11.1. Social 

Det svenska samhället är i ständig förändring och medielandskapet likaså. Detta 

vågar jag påstå med hänvisning till Bauman när han talar om samhällets 

individualisering (Bauman 2016, 1:06:05) och Darbyshire utefter beteendestudien på 

Facebook (Darbyshire et al. 2016, 380). Utifrån min ingångspunkt i denna uppsats, 

att samhället är en konstruktion och att aktörer samspelar och gemensamt skapar 

och bidrar till den rådande miljön, är min tolkning att det är så det ska vara. I ett 

samhälle utan förändring sker inga framsteg och då står utvecklingen still. Genom att 

utvecklas, att lära sig av sina misstag och med vilja om en förbättring kan utveckling 

ske.  

  

Svaret på frågan varför det skett en personalisering i medielandskapet tror jag har att 

göra med samhällsklimatet då media är en del av samhällskonstruktionen. 

Levnadsförhållandena för medborgarna har förbättrats, idag har vi ett välutvecklat 

social skyddsnät, fler människor har det bättre ekonomiskt ställt och hungersnöd och 

krig har inte drabbat vårt land på väldigt länge (Bauman 2016, 1:06:05). Detta anser 

jag ger förutsättningar för en personalisering tillsammans med teknikutvecklingen 

och tillsammans med ett någorlunda stabilt politisk klimat har det svenska samhället 

en möjlighet till fortsatta framsteg. 

  

I dagens svenska samhälle är verkligheten uppdelat i två delar, den digitala på nätet 

och via medier samt den fysiska och sinnliga verkligheten (Bauman 2016, 1:06:05). I 

och med det stabila samhället, som jag ovan redogjort för, har individen tagit en 

större plats i samhället än tidigare. Får att hårddra det är min uppfattning att 

välfärden, samhället, politiken och ekonomin är så pass stabil att människan idag inte 

bryr sig om någon annan än sig själv. Hon ska resa jorden runt, lägga upp 

retuscherade bilder på Instagram, skriva intelligenta inlägg på Twitter med sin höga 

universitetsutbildning och dela information på Linkedin om sin lysande karriär. 

Detta är den idé och ideologi som genomsyrar det svenska välfärdssamhället. 
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Min syn på medielandskapet är att det i grund och botten en kommunikationssfär. 

Det finns en mängd olika instrument för att kommunicera, exempelvis tv, radio och 

internet. I det personaliserade medielandskapet står individen som konsument i 

centrum. Hon har vissa beteenden och behov (Strömbäck 2015, 215), exempelvis att 

uppmärksamma sig själv. Detta gäller särskilt på sociala medier där människan 

skapat sig ett personligt syfte att framhäva sig själv i text, ljud och bild. Tillsammans 

med den rådande normen i samhället att ensam är stark och syns jag inte så finns jag 

inte, är detta samhället vi lever i.   

  

Näthat är ytterligare ett exempel på en negativ konsekvens av förändringen i 

medielandskapet. Där individer med en egen agenda använder friheten som internet 

ger, till något illa. Vad hände med upplysningsfilosofernas livsåskådning om sunt 

förnuft, frihet och rättvisa (Nationalencyklopedin, 2017)? Har människor ett sådant 

stort behov av självhävdelse och värdeskapande att negativ publicitet också fyller en 

funktion i människans liv? 

  

Ett annat exempel är när nakenbilder sprids ohämmat utan att personen som 

figurerar på bilden är medveten om det eller har möjlighet att stoppa den virala 

cirkulationen. Problematiken ligger dels i att lagstiftningen inte hänger med i 

teknikutvecklingen när gärningsmannen förblir ostraffad i brist på bevis. Det är även 

ett tecken på hur normerna på nätet inte är desamma som i den fysiska verkligheten.  

  

Å andra sidan kan digitaliseringen gynna möten mellan människor utan geografiska, 

tidsliga, kulturella eller religiösa gränser. Människor lever idag ett medierat liv 

(Bengtsson et al. 2017, 51). Hennes vardag består till stor del av kommunikation via 

medier, både för att exempelvis inhämta nyheter och för att hålla kontakten med 

vänner världen över. Livet online är dock något helt annat än det i verkligheten. I 

kommunikationen med andra människor försvinner exempelvis kroppsspråk, kanske 

är det en anledning till att emojis blivit så populära. Människan förlorar samtidigt en 

del av sin sociala kompetens genom att till stor del interagera med andra människor 

via media. 
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Slutsatsen kring den sociala delen av medielandskapet är kluven. Digitaliseringen har 

fört med sig både positiva och negativa följder som särskilt får konsekvenser för den 

enskilda individen. Människan idag är självcentrerad, tekniken har gett henne fler 

kommunikativa möjligheter men till ett högt pris. Hon har kvar sina demokratiska 

rättigheter men i det individualiserade samhället står hon ensam och ensam är inte 

alltid stark. Samhällets struktur och normer tror jag behöver omformas för att 

samhället ska bli enat igen.  
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11.2. Teknik 

De tekniska aspekterna i medielandskapet är flera, först och främst då den har en 

instrumentell funktion som ger förutsättning för ett medialt användande. Människors 

deltagande i medielandskapet är idag mer aktiv än någonsin tidigare. I och med 

digitaliseringen har konsumenterna verktygen för att själv producera och distribuera 

nyheter (Rosen, 2006). Radio har nu konkurrens av podcasten, tv:n av videoklipp och 

tidningen av bloggar.  

  

Konsumenterna har likväl blivit aktiva inom journalistiken med syfte på 

medborgarjournalistik och deltagande journalistik (Weibull och Wadbring 2014, 

291). Detta anser jag leder till att konsumenten både får en ökad roll i samhället när 

hon har möjlighet att få sin röst hört snabbare och till fler människor än tidigare. 

Hon får ökad makt när det är lättare att granska och kritisera information. 

Exempelvis var det senaste amerikanska valet högaktuellt vilket enligt min mening 

inte bara beror på Amerika som stormakt utan att politiken blivit global samt att 

medierapporteringen var omfattande tack vare aktiva medborgare. 

  

En negativ trend som uppmärksammats de senaste åren är falska nyheter (Bengtsson 

et al. 2017, 100). Detta är ett fenomen som särskilt diskuterades inför och under det 

amerikanska valet där propaganda togs till en annan nivå när Trump gjort oriktiga 

uttalanden och använt obekräftad fakta i sitt twittrande. Det kan leda till att väljare 

och medborgare som inte är källkritiska riskerar att tro på detta som fakta. 

  

Problemet kan även ligga i att människor medvetet väljer att tro på falsk information 

för att bekräfta sin egen verklighetsuppfattning (Strömbäck 2015, 218). Att diskutera 

och omvärdera sina beslut och åsikter är viktigt, särskilt när utbudet av data är så 

omfattande idag. Konsumenter inhämtar information på nischade hemsidor eller 

genom delade blogginlägg där det är vara svårt att verifiera äktheten. 
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Ett annat fenomen värt att diskutera är priset för nyheter. Internet ses i allmän 

mening som en fri och öppen marknad. Det finns hemsidor, bloggar, sökmotorer och 

en oändlig mängd data. Där kan nyheter inhämtas kostnadsfritt för de som inte 

prenumererar på en morgontidning eller har särskilda betalkanaler på tv:n. Är priset 

är ett kvitto på kvalitet? Producerar exempelvis Aftonbladet, som var och varannan 

minut lägger upp nyheter på sin hemsida, sämre nyheter än Dagens Nyheter? 

Fenomenet tycker jag är intressant, utan att ha svar på vad som är rätt eller fel.  

  

Bengtsson hävdar att i dagens tjänstesamhälle står kommunikation i centrum 

(Bengtsson et al. 2017, 51) och Schwab menar att den fjärde revolutionen är här, när 

tekniken suddar ut linjerna mellan fysiska, digitala och biologiska sfärer (Schwab 

2015). Sammanfattningsvis har människan idag förutsättningar att aktivt agera i 

medielandskapet. Hon är inte längre en spelpjäs utan har den yttersta makten som 

konsument, producent och medborgare. Tekniken genomsyrar människors liv på gott 

och ont. 

  

Mina slutsattser från den tekniska vinkeln är att individen idag har oändliga 

möjligheter att ta del av information, hon har instrumentella förutsättningar att 

aktivt engagera sig och vara en del av det förändrade medielandskapet. Dock kommer 

frihet med ansvar och oberoende din bostadsort, ekonomi eller politiska åsikt har du 

rätt och är skyldig till att informera dig och vara en del av det lokala och globala 

samhället. 
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11.3. Politik 

Personaliseringen i det svenska medielandskapet och utvecklingen mot en individuell 

nyhetskonsumtion tror jag har sin grund i samhällsutvecklingen. Ideologin i Sverige 

har gått från kollektivism till individualism (Weibull och Wadbring 2014, 124). Det 

har påverkat medielandskapet då det finns ett ömsesidigt beroende mellan politiker, 

media och medborgare. På grund av det har skiftningar och förändringar berört alla 

parter. Likaså kan det kopplas till den normativa teorin, att det finns en oskriven 

regel att individen ska stå ensam idag.  

  

Ytterligare en normativ aspekt är den att människan, medborgaren, ska konsumera 

nyheter (Wadbring, Weibull och Facht 2016, 433). Brister denna vana, detta 

beteende, kommer det få flera konsekvenser. Bland annat ser Strömbäck att det kan 

leda till sociala- och kunskapsklyftor (Strömbäck 2015, 217) vilket i sin tur leder till 

ett odemokratiskt samhälle. Min argumentation till varför nyhetskonsumtion har en 

viktig roll i ett demokratiskt samhälle härleds till upplysningstiden, att information 

gör att individen kan analysera, reflektera, skapa sin egen åsikt, blir medveten och 

därigenom genereras kunskap till makt.  

  

En konsekvens för individen av en allt mer personifierad nyhetskonsumtion ger 

Strömbäck exempel på, att risken är att informationen blir vinklad utifrån hennes 

personliga preferenser (Strömbäck 2015, 207). Min tanke är att i dagens hetsiga 

samhällsklimat finns kanske inte tiden för att jämföra olika källor, att använda flera 

olika medium och att kritiskt reflektera. Konsekvensen av detta är bristande 

kunskaper hos individen som genererar till en skev bild av verkligheten, vilket även 

Strömbäck hävdar, som i sin tur kan få demokratiska följder som utanförskap eller 

främlingsfientlighet. 

  

I dagens svenska samhälle ser jag stora sociala brister; bostadssegregation, 

ekonomiska klyftor, ojämlikhet, arbetslöshet och etniskt- och kulturellt särskiljande. 

Skillnader mellan människor i och med individualiseringen leder till uppdelning. 

Uppdelning leder i sin tur till utanförskap, ett vi-och-dem- samhälle. Är detta ett 

samhälle vi vill leva i?  
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Min syn ligger i att människan skapar sitt eget liv, sitt samhälle och sin värld. Att 

varje enskild sak, varje val, kan få en global påverkan då människor, företag och 

stater existerar i symbios. Detta leder till ett ansvarstagande hos individen och 

samhället. Samhället ska och bör förändras, men till det bättre. Av resultatet urskiljs 

inga negativa effekter i forskningen när samhället består av en variation av 

människor, när möten mellan kulturer, religioner, språk och genus sker. Samhället är 

till för alla och den utveckling som nu sker ser inte ut att hjälpa vaken enskilda 

människor eller samhället i stort. 

  

Slutsatsen av den politiska vinkeln i denna uppsats vill jag sammanfatta med ordet 

kunskap. Kunskap hos individen behövs för att kunna agera i det demokratiska 

samhället. Kunskap behövs för att individen kritisk ska kunna granska och 

ifrågasätta, inte bara nyheter utan samhället i stor och göra val utifrån sin egen vilja, 

till nytta för samhället och henne själv. Kunskap och en öppenhet anser jag kunna 

råda bot på den segregation som finns i samhället. För att uppnå förändring behövs 

kunskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

11.4. Ekonomi 

Konsumtionen i dagens medielandskap har förändrats till följd av personaliseringen. 

Likaså har centraliseringen av nyhetsförmedlingen fått följder som medieskugga över 

landsorten när den ekonomiska och politiska makten bevakas i storstäderna (Weibull 

och Wadbring 2014, 277). Problemet här som jag ser är inte enbart ännu ett exempel 

på den segregation som sker i samhället, utan en risk för journalistiken som yrke. 

Produktionen av kvalitativa nyheter försvåras när nyhetsredaktionerna tvingas lägga 

ner på grund av omstruktureringar. Detta kan leda till att journalisterna har svårare 

idag att skapa relevanta nyheter för varje individ, täcka landsbygden och därigenom 

minska utanförskapet och kunskapsklyftorna. 

  

Likaså har makten i medielandskapet har förskjutits från politik till ekonomi och 

drivkraften ligger i ekonomisk vinst i stället för samhällelig (Weibull och Wadbring 

2014, 127). I det kommersialiserade svenska samhälle som råder idag är detta inget 

problem. Företag tjänar pengar, ger högre lön åt sina anställda, de kan konsumera 

fler varor och tjänster som skapar fler jobbtillfällen. Likaså blir konsumenten nöjd 

när företagen producerar produkter och tjänster utifrån hennes individuella behov 

och symbiosen är här ett faktum, eller? 

  

För det första genererar användare av exempelvis social media data, vilket 

ägarbolaget registrerar och datan kan sedan användas till exempelvis riktad reklam 

(Andersson Schwarz 2016, 134). Denna övervakning är en negativ effekt som jag ser i 

det förändrade medielandskapet. Det kan dessutom vara svårt för människor att fullt 

förstå den insyn som mediebolagen har i våra personliga liv, möjligheten att övervaka 

och spåra, vilket är en allvarlig juridisk faktor av digitaliseringen och de privatägda 

företagens vinstintresse. 
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För det andra är jag tveksam till att mediebolagen har sådan stor makt när det gäller 

konsumtion. I det rådande liberala och ekonomiintresserade samhället kan nöje 

framför nytta skapa problem när företagen vill ge konsumenterna det dem vill ha, 

utan att kanske reflektera över meningen med det utan bara se den ekonomiska 

vinsten. Till exempel tycker många människor om att äta socker, det finns många 

livsmedel med socker på marknaden som synliggörs i reklam. En följd av högt intag 

av socker kan leda till övervikt vilket är hälsoskadligt. Dock vill producenterna att 

konsumenterna ska köpa sockerprodukter och ett sätt kan vara att sänka priset, vilket 

kan leda till att fler handlar produkten än innan vilket ökar företagets vinst.  

  

En positiv effekt av sockret är dock att konsumenten får ökad energi och kan tillfälligt 

prestera mer på exempelvis sitt arbete. Konsumenten kan få en “lyckokänsla” vilket 

tillfälligt också kan leda till ett bättre mående. Sedan behöver kroppen olika delar av 

kostcirkeln så en lagom konsumtion av socker bör inte vara skadligt. Det jag vill 

exemplifiera med detta är att konsumenten, producenten och samhället har ett 

ansvar att väga nytta mot nöje och aktivt informera för att kunna göra medvetna val. 

  

Slutsatsen för den ekonomiska aspekten ligger på samhällsnivån. Samhället har en 

komplex struktur med olika aktörer som tillsammans skapar det rådande klimatet. 

Konsumenten och producenten har egna syften och mål. Min tolkning att samhället, 

individen och företagen behöver ta ett större ansvar för att balansera upp den 

negativa utvecklingen i konsumtionen och i medielandskapet.  
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12. Förslag på vidare forskning 

 

Resultatet från studien visar på hur medielandskapet ser ut idag och vilka 

förändringar som skett under de senaste åren. Det betyder att redan om fem till tio år 

kommer medielandskapet att se annorlunda ut och nya sociala, tekniska och inte 

minst politiska och ekonomiska faktorer och fenomen kommer finnas att analysera. 

  

Säkerligen har även nyhetskonsumtionen och individualiseringen i samhället 

förändrats, vilket är ytterligare något att forska på. Det finns även anledning att 

djupdyka i de fyra vinklarna jag uppmärksammat, social, teknisk, politisk och 

ekonomisk, för att förstå och analysera ännu djupare än vad denna studie gör. Vidare 

behövs mer framtida kvantitativ forskning för att kunna göra fler teoretiska uppsatser 

som denna. 

  

Utifrån resultatet finns det flera intressanta punkter att forska vidare kring. Det som 

intresserar mig mest är kunskapsklyftorna i samhället, om de kommer att öka eller 

minska. Om det påverkas av nyhetskonsumtion, nyhetsundvikande, källkritik eller 

bekräftande, vinklad information. 

  

Speciellt för journalistkåren är utvecklingen kring medborgar- och 

deltagarjournalistik intressant. Vad blir den framtida journalistiken, redaktionen och 

mediebolagens roll när individen alltmer skapar och distribuerar på egen hand? 

Kommer de traditionella medierna att fortsätta dominera även digitalt i framtiden? 
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