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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att kartlägga ungdomar i Södertäljes 

tidningsläsning, framförallt av morgontidningar. Huvudfrågeställningen har 

varit: Hur ser ungas läsvanor av tidningar ut? Under genomförandet av 

denna studie har vi utfört en enkätundersökning bland gymnasielever i 

Södertälje kommun. 81 ungdomar fick svara på frågor om till exempel vad 

de tycker är mest intressant i en dagstidning, om de saknar något i innehållet 

och hur de upplever att det skrivs om unga. Vidare har vi genomfört en 

samtalsintervju med den ansvarige utgivaren på Länstidningen i Södertälje, 

Thelma Kimsjö. 

Resultatet av studien ger en ögonblicksbild som visar att unga i Södertälje 

läser tidningen. Den viktigaste slutsatsen som dragits av detta är att 

verkligheten inte stämmer överens med den i vissa kretsar rådande 

uppfattningen om att unga inte läser tidningar. 
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1 Inledning 

Ungdomar är framtiden! Vid en studie av deras beteende ges en möjlig bild av hur 

samhället kommer att se ut om några år. Vi är intresserade av hur tidningsmarknaden 

kommer att förändras och har därför valt att studera hur en grupp unga i Södertälje 

konsumerar tidningar. Med unga menar vi personer i åldrarna 15-19 år.  

Under våra två år på Södertörns Högskola har föreläsare och lärare pratat om 

framtidens tidningar och dess läsare. Vi har då fått en uppfattning av att unga inte 

läser tidningar i så stor utsträckning. Detta har legat till grund för idén till vårt arbete. 

Vi är intresserade av detta eftersom vi själva är två exempel på personer som har läst 

tidningar som unga och fortsatt med det i vuxen ålder. Dessutom har vi valt att 

utbilda oss till ett yrke som gör att vi kommer att arbeta inom den föränderliga 

mediebranschen. En bransch vars utseende i framtiden till stor del hänger på ungas 

konsumtionsvanor av medier. Många studier visar att medelåldern på 

tidningsprenumeranterna ökar. Prenumeranterna är de som är mitt i livet eller 

pensionerade, de som har vuxit upp med prenumererad morgontidning.1 Hur ska 

tidningarna överleva i framtiden om allt färre prenumererar? Är de med på noterna 

om att de ungas vanor kanske är annorlunda och att branschen måste förändras efter 

dem? 

En avhandling som har varit viktig för oss under den här studien är Seriegubbar och 

Terrorkrig av Ebba Sundin2. Där har forskaren granskat vad tidningarna innehåller 

för barn och unga men inte direkt vad vår utvalda åldersgrupp vill ha. Vi har 

                                                              

1
 Håkan Hvitfelt, och Gunnar Nygren, red., På väg mot medievärlden 2020, (Lund: Studentlitteratur, 

2008), 101. 

2
 Ebba Sundin. Seriegubbar och terrorkrig – Barn och dagstidningar i ett förändrat medielandskap   

(Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation - Göteborgs universitet, 2004). 
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undersökt vad de unga i Södertälje vill ha och om de blir tillfredsställda med dagens 

tidningar, hur de tar del av nyheter och vad de saknar. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie har varit att försöka kartlägga ungdomar i Södertäljes 

tidningsläsning och då framförallt av morgontidningar. Att sedan undersöka hur 

deras behov blir tillgodosedda i verkligheten, var något som vi såg som 

betydelsefullt. Därför har vi utfört en intervju med en ansvarig utgivare på en 

morgontidning i Södertälje.  

Vår huvudfrågeställning har varit: Hur ser unga i Södertäljes läsvanor av tidningar 

ut? Övriga frågor vi har utgått ifrån är; Hur möter Länstidningen i Södertälje de unga 

i sin läsarkrets? Vad lockas unga i Södertälje av i en tidning? Varför ska man läsa 

tidningen? 

Förutom detta har vi också undersökt vad det finns för likheter och skillnader mellan 

ungdomar som läser olika program på gymnasiet, i det här fallet mellan 

medieprogrammet och naturprogrammet. Anledningen till det var att vi ville granska 

om ungdomar som planerar en framtid inom mediebranschen har andra vanor än de 

som inte gör det. Vi är också intresserade av att undersöka om de som läser på det 

studieförberedande programmet, naturprogrammet, har en annan uppfattning 

gällande tidningar. 

Det finns flera undersökningar och statistik som berör ungas medievanor, till 

exempel utkommer Nordicom och Orvesto med läsarundersökningar varje år. Vår 

undersökning skiljer sig dock från dessa, då vi har undersökt en specifik stad och två 

specifika gymnasieprogram. 
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1.2 Disposition 

Efter inledningen presenteras olika definitioner som kan vara till nytta vid fortsatt 

läsning. Därefter kommer ett stycke om bakgrund, följt av en presentation av tidigare 

forskning som vi har haft hjälp av. I del två går vi igenom de metoder vi har använt 

oss av och i del tre presenteras resultaten av dessa. Slutligen följer vår slutsats och 

diskussion, följt av källförteckning och bilagor. 

1.3 Definitioner 

Följande definitioner av de olika begreppen har skapats av oss själva. 

Unga 

Med unga menar vi personer i åldrarna 15-19 år. 

Morgontidning 

Med morgontidning menar vi tidningar som utkommer dagligen eller flera dagar i 

veckan, ofta prenumererad, till exempel Svenska Dagbladet och Länstidningen i 

Södertälje. 

Gratistidning 

Med gratistidning menar vi tidningar som är gratis och antingen delas ut i brevlådan 

eller finns att hämta i boxar vid tunnelbanestationer och dylikt, till exempel Mitt i 

Södermalm eller Metro. 

Kvällstidning 

Med kvällstidning menar vi tidningar som utkommer varje dag och säljs i 

lösnummer, till exempel Aftonbladet och Expressen. 

Nyhetswebb 

Med nyhetswebb menar vi en hemsida som levererar nyheter, till exempel 

www.aftonbladet.se eller www.dn.se. 
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Kommunal skola 

I en kommunal skola drivs verksamheten av en kommun. 

Friskola 

I en friskola drivs verksamheten inte av en kommun, utan av till exempel ett företag. 

1.4 Bakgrund 

En merpart av den svenska befolkningen tar varje dag del av medier via exempelvis 

TV, radio och morgontidning. De traditionella medierna3 står sig fortfarande starka 

men en förändring pågår. Internet har snart lika stor spridning som de traditionella 

medierna och utvecklingen inom webbmedier har gått, och går fortfarande, fort.
4
  

Mediemarknaden är en marknad i förändring. Mediebolagen måste jobba för att hitta 

sin nisch som genererar intäkter åt koncernerna och allt fler slåss om 

reklampengarna.
5
 Att mediemarknaden håller på att förändras beror på många saker, 

men en anledning tros vara att målgruppen ändras. Framtidens tidningsläsare är i 

regel inte prenumeranter, de är dagens unga, en generation som är vana att hitta den 

information de vill ha gratis. Forskning visar att den medieform man växer upp med, 

är den som tenderar att bli det naturliga mediet för personen i det vuxna livet.6 

40-talisterna har vuxit upp med ett begränsat medieurval. Tillgång till prenumererad 

morgontidning, kvällstidningar och radio var de kanaler som fanns i samhället. Dessa 

är också de kanaler som även idag används av flest i den generationen. För 60-

talisterna var utbudet större och både morgon- och kvällstidningar var självklara i 

medievardagen. Även TV tog allt större plats bredvid Sveriges Radios sändningar. 

För 80-talisterna utvecklades utbudet ytterligare och internet samt gratistidningar har 

kommit som tillskott för generationen, utöver de andra mediekanalerna. Dagens unga 

                                                              

3
 Traditionella medier enligt vår definition: TV, radio och tidningar. 

4
 Håkan Hvitfelt, och Gunnar Nygren, red., På väg mot medievärlden 2020, (Lund: Studentlitteratur, 

2008), 92. 

5
 Ibid, 45. 

6
 Ibid, 99. 
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är ytterligare en generation yngre. 90-talisterna har vuxit upp i en medievärld där 

utbudet är ännu större.7 

Utvecklingen när det gäller utbudskanaler och generationernas ”trohet” till de 

medieformer de växer upp med kan följas i sammanställda siffror. Till exempel 

prenumererar enligt undersökningar var fjärde 40-talist (80 %) på en morgontidning 

medan bara knappt hälften (43 %) av 80-talisterna gör det. När det gäller 

användandet av internet är siffrorna omvända.8 

1.5 Tidigare forskning 

En tidigare studie som har varit relevant i vårt arbete är Ebba Sundins avhandling, 

Seriegubbar och terrorkrig – Barn och dagstidningar i ett förändrat medielandskap 

(2004). Den är relevant eftersom hon har gjort en liknande undersökning som vi, 

samt att hon har undersökt en specifik åldersgrupp och två specifika städer.  

Sundin har valt att inrikta sig mot barn mellan 10 och 12 år i sin forskning och 

undersöker med hjälp av en enkät hur stort intresse barnen i urvalsgruppen har av 

dagstidningar. Hon har utfört sin forskning i Jönköping och Helsingborg och där 

även undersökt Helsingborgs Dagblads samt Jönköpingpostens innehåll. Eftersom vi 

inte har undersökt samma åldersgrupper, kan vi inte dra några direkta paralleller 

mellan vår undersökning och hennes. Däremot kan man jämföra trender som 

uppkommer. Sundin ser en trend bland sina deltagare, något som vi också gör hos 

våra undersökningsdeltagare i Södertälje. 

Sundins resultat är intressant men man får ha i minnet att avhandlingen kom ut 2004 

och att mycket säkerligen har förändrats sedan dess. Dessutom pratar Sundin i sin 

forskning om dagstidning medan vi har valt termen morgontidning. Vi utgår ifrån att 

vi menar samma sorts tidning men reserverar oss ändå för att det är två olika 

begrepp. 

                                                              

7
 Håkan Hvitfelt, och Gunnar Nygren, red., På väg mot medievärlden 2020, (Lund: Studentlitteratur, 

2008), 103. 

8
 Ibid, 104. 
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I avhandlingen menar Sundin bland annat att barn intresserar sig för vad som händer 

i samhället, oavsett om det finns medier som är riktade till dem eller inte.9 Detta slår 

hon fast i och med de undersökningar hon har genomfört bland lärare och elever. 

Resultatet visar att barnen har intresse för vad som skrivs och det som händer i 

världen.10  

Vidare påstår Sundin att barns förhållande till dagstidningar är helt olikt vuxnas. 

Även om barnen växer upp med en dagstidning hemma är det inte säkert att de läser 

den. Sundin menar att internet skulle kunna göra så att fler barn lockas till 

dagstidningar. Men det är få tidningar som satsar på innehåll för barn på sina 

webbplatser.11 

Sundin har, genom tidigare forskning, fått en bild av att unga är missnöjda med 

dagstidningarna. De uppfattas som ett vuxenmedium och ungdomssidorna är ofta 

skrivna av vuxna, inte av ungdomarna själva. När ungdomar nämns i tidningen, är 

det ofta i samband med att något negativt har hänt.12 

En utveckling som Sundin nämner är att läsvanorna förändras. Studier i både Norden 

och USA pekar på att läsvanorna inte är lika stabila som de har varit. 

Dagstidningsläsning är nödvändigtvis inte längre något som ökar med att man blir 

äldre.13 

På väg mot medievärlden 2020 (2008), består av olika kapitel där forskare redovisar 

sina resultat kring det föränderliga medielandskapet och dess läsare. Denna forskning 

är intressant för oss eftersom att den berör medieanvändning i stort. Ulrika 

Andersson och Ingela Wadbring menar bland annat att medievanor följer med från 

uppväxten. Man tenderar att dra sig åt det bekanta. Exempelvis har dagens unga 

vuxit upp med gratistidningar och internet och ser dessa som en självklarhet, vilket 

                                                              

9
 Ebba Sundin. Seriegubbar och terrorkrig – Barn och dagstidningar i ett förändrat medielandskap   

(Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation - Göteborgs universitet, 2004), 223. 

10 Christa Lycke Christensen, red., Børn, unge og medier: nordiske forskningsperspektiver (Göteborg: 

Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning, 1999), 58. 

11
 Ibid, 57. 

12
 Ibid, 57. 

13
 Ibid, 58. 
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skiljer sig från tidigare generationer.14 De har även kommit fram till att trots att 

utbudet av medier har blivit större de senaste åren, har den tid människan lägger ned 

på dem inte ökat så mycket sedan 1970-talet.15 

Cecilia Teljas, Alex Jonsson och Nils Enlund berör hur konsumenternas 

förväntningar och krav på medierna kan komma att påverka utvecklingen. Forskarna 

menar att medieföretagen måste anpassa sig efter konsumenterna. Idag kan varje 

enskild konsument alltid välja mellan en mångfald av medier som kan tillfredsställa 

dennas behov av information och underhållning.16 Detta finner vi relevant för vår 

undersökning då det berör utvecklingen av medierna. Vilket är en liten del i vår 

undersökning.  

Annan tidigare studie inom området är Victoria Bells C-uppsats ”Bra att hålla koll 

på vad som händer” – niondeklassare om nyheter (2006). Bell undersökte ungas 

förhållande till nyheter genom en enkätundersökning i tre niondeklasser. Hon frågade 

bland annat om erfarenhet inom mediekunskap, hur hög trovärdighet nyheterna i 

olika medier har samt vad de tycker att källkritik är. Forskningen visar bland annat 

att niondeklassare läser morgontidning oftare än de läser kvällstidning, de anser att 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är mest trovärdiga samt att TV4 och SVT 

har de bästa nyhetssändningarna.17  Bells undersökning är snarlik vår på många sätt, 

den har baserats på en enkätundersökning om media bland framtidens läsare. Vi har 

dock valt att rikta in oss på en specifik area för att sedan kunna se hur en tidning i det 

området möter de ungas vanor.  

                                                              

14
 Håkan Hvitfelt, och Gunnar, Nygren. På väg mot medievärlden 2020, (Lund: Studentlitteratur, 

2008), 99. 

15
 Ibid, 92. 

16
 Ibid, 211. 

17
 Victoria Bell. ”Bra att hålla koll på vad som händer” – niondeklassare om nyheter (Huddinge: 

Södertörns Högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik, 2006). 
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1.6 Tidigare medieundersökningar 

Årligen genomför Orvesto och Nordicom undersökningar kring medievanor bland 

svenskar i alla åldrar. De senaste undersökningar, vars resultat har publicerats, är 

Orvesto konsument helår 200918 samt delar av Nordicom-undersökningen 

Mediebarometern 2008. Båda undersökningarna ger en övergripande bild av bland 

annat hur dagstidningsläsandet ser ut i Sverige. Bland annat visar Orvesto konsument 

helår 2009 att Länstidningen i Södertälje har 51 000 prenumeranter och att den har 

störst spridning på orten.19 Dessutom visar båda undersökningarna att Aftonbladet är 

den största kvällstidningen i Sverige. I Orvestos undersökning redovisas siffrorna i 

alla målgrupper, likaså är Nordicoms siffror resultat från åldrarna 9 – 79, vilket gör 

att man inte kan dra direkta paralleller till den studie vi har gjort. Men uppgifterna 

från dessa undersökningar är ändå relevanta för oss då man med hjälp av dem kan se 

om den trend som finns i Sverige gällande tidningsläsning är liknande de resultat 

som den grupp unga i Södertälje som vi har studerat närmare. 

I avsnittet dagstidningsläsning i befolkningen 9 - 79 år i Nordicoms undersökning 

visas resultat på antal procent som läser tidningen varje dag. Resultatet innehåller 

siffror som går tillbaka till 1985 och där kan man se att läsandet har gått från 84 % 

till 77 %. Där har man även räknat in läsning av kvälls- och gratistidning.20 Även 

prenumerationstillgången i hemmen har gått neråt, från 1996 då totalt 74 % av 

hushållen i Sverige hade en prenumeration på morgontidning till 2007 då siffran var 

70 %.21 I Mediebarometern 2008 har man också tittat på vilka delar av tidningen som 

läses, och i popularitet ligger lokala nyheter i topp med 85 % följt av inrikesnyheter 

(80 %) och utrikesnyheter (74 %).22 

                                                              

18
 Orvesto Konsument helår 2009, publicerad 2010-02-19 av medieavdelningen på TNS-SIFO. 

19
 Ibid, 5. 

20
 Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1996–2008. 

21
 Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1996–2007. 

22
 Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2008. 
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1.7 Målgrupper och kommersiella syften 

De flesta tidningar och medier i Sverige idag drivs av stora koncerner som har någon 

form av vinstintresse. Av den anledningen måste man vid denna studie även 

diskutera målgrupper och vad kommersiella syften kan innebära för en tidning när 

man bestämmer innehållet.  

Länstidningen i Södertälje ägs av Promediakoncernen som i sin tur ägs av Stampen. 

Promedia ger ut tidningar på 12 orter i Sverige. Stöst i koncernen är Nerikes 

Allehanda men man har även till exempel Norrtelje Tidning och Nynäshamns 

Posten. 23 Länstidningen i Södertäljes spridningsområde är Södertälje, Nykvarns 

kommun och Gnesta centralort och varje dag läser 51 000 personer tidningen och 

upplagan är 14 300 exemplar.24  

Med målgrupper menas den kategori av människor, företag, organisationer som man 

främst riktar sig emot.25 I tidningsbranschen kan man likna detta vid läsarkrets. Enligt 

intervjun med Thelma Kimsjö, publisher och ansvarig utgivare, har Länstidningen i 

Södertälje en mycket bredare läsarkrets än vad de har prenumeranter. De unga är inte 

de som förväntas prenumerera, utan de läser tidningen för att deras föräldrar gör det.  

Med kommersiell menas att i första bejaka sitt vinstintresse, affärsinriktad 

verksamhet.26 För en tidning innebär det bland annat att attrahera annonsörer och folk 

som har möjlighet att prenumerera så att man får in kontinuerliga inkomster till 

tidningen.  

Idag finns det mycket tryckta publikationer och alla tidningar har kartlagt en bild av 

sina läsare och var de har sitt spridningsområde för att kunna använda informationen 

                                                              

23
 Fakta om Promediakoncernen samt Länstidningen i Södertälje, 2010-06-02: 

http://lt.se/omlt   

24
 Ibid. 

25
 Information om begreppet ”målgrupp” 2010-06-02: http://www.ne.se/lang/målgrupp  

26
 Information om begreppet ”kommersiell” 2010-06-02: http://www.ne.se/kommersiell  

http://lt.se/omlt
http://www.ne.se/lang/målgrupp
http://www.ne.se/kommersiell
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när de ska attrahera annonsörer. Ofta är reklamen den största inkomstkällan för 

tidningar. 27  

Genom att annonsera i en viss tidning når man en specifik målgrupp, vilket både 

tidning och annonsörer är medvetna om. Därför kan man diskutera kommersiella 

målgrupper, vilka i Länstidningen i Södertäljes utgivningsområde är köpstarka och 

kan attrahera annonsörer till tidningen? De unga, som vi har valt att undersöka i 

denna studie, tillhör inte den mest köpstarka gruppen av samhällsinvånare i 

Södertälje. Därav kan man förklara det faktum att tidningar i Södertälje, och runt om 

i Sverige, inte prioriterar ungas intressen när det gäller innehållet i tidningen, vid att 

de unga inte är tillräckligt köpstarka för att attrahera annonsörer och därmed 

inkomster till tidningen. Det är inte heller de unga i vår studie som prenumererar, 

detta då de är hemmaboende och läser tidningen som deras föräldrar, köpstarka 

personer, har bestämt sig för att prenumerera på.  

 

                                                              

27
 Ekström Louise och Sandberg Helena, ”Reklam funkar inte på mig…” Unga, marknadsföring och 

internet (Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2010). 
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2 Metod 

I det här kapitlet redovisar vi de metoder vi har använt oss av samt hur arbetet med 

dessa har gått till. Först kommer ett kort avsnitt om metodologi, följt av ett stycke om 

validitet och reliabilitet samt felmarginal. Därefter redogör vi för urvalet. Slutligen 

förklarar vi hur våra undersökningar har utförts. 

2.1 Metodologi 

I studien har vi valt att använda oss av två metoder som vi anser passar vårt syfte. 

Dessa är en enkätundersökning samt en samtalsintervju. Anledningen till att vi fann 

metoderna lämpliga för syftet, var att i enkätundersökningen kunde vi kartlägga 

målgruppens läsvanor. I intervjustudien fick vi sedan en möjlighet att undersöka hur 

dessa blev bemötta. Nedan följer en presentation av de olika typerna av 

undersökning. 

En enkätundersökning är en typ av frågeundersökning där svarspersonerna själva 

fyller i sina svar skriftligt. Samtliga personer får samma frågor, ofta med fasta 

svarsalternativ.28 I vårt fall har vi valt att använda oss av både frågor med fasta 

svarsalternativ samt öppna frågor, där personen förväntas komma med ett eget svar. I 

denna typ av undersökning måste man ta hänsyn till vilka frågor man ställer till 

målgruppen, samt i vilken ordning man väljer att ställa dem. Detta för att det ska bli 

så enkelt som möjligt för svarspersonerna att fylla i enkäten. 

Eftersom vi ville kartlägga ett stort antal ungas läsvanor på ett enkelt sätt passade 

enkätundersökning bäst. 

                                                              

28
 Peter Esaiasson, et al. Metodpraktikan. (Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2007), 262. 
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En samtalsintervju kan ske antingen på tu man hand mellan forskaren och 

svarspersonen eller via telefon. Vid en sådan finns det bra möjligheter att registrera 

oväntade svar, dessutom kan man följa upp svaren med följdfrågor, något som inte är 

möjligt vid till exempel en enkätundersökning.29 

Eftersom att vi valde att intervjua endast en person, ansåg vi att samtalsintervjun var 

den metod som passade bäst. Detta för att få fram så nyanserade svar som möjligt. 

2.2 Validitet och reliabilitet  

Validitet är ett begrepp som går att översätta till giltighet. När man i 

uppsatssammanhang pratar om validitet, handlar det alltså om hur giltig ens 

forskning är. Dels finns det begreppsvaliditet, som handlar om huruvida forskaren 

använder sig av rätt begrepp. Sedan finns det resultatvaliditet, där fokus ligger på de 

resultat forskaren har fått fram. Mättes det som var meningen att mätas?  

För att uppnå hög validitet måste även hänsyn tas till forskningens reliabilitet. Alltså 

hur pålitlig forskningen är. Det ska inte finnas några slumpmässiga eller 

osystematiska fel, gjorda under till exempel datainsamlingen eller 

sammanställningen av resultatet.30 Att alla som fyller i en enkät ska få samma 

förutsättningar och introduktion är viktigt. Ett exempel på god reliabilitet är om 

forskaren skulle göra om undersökningen vid ett annat tillfälle, och han eller hon 

uppnår samma resultat som vid det första tillfället.31 

Alltså är det viktigt att tänka både på hur man som forskare utformar sin 

undersökningsmetod, men även hur man använder den och sammanställer materialet. 

I vårt fall spelade utformandet av enkäten en viktig roll, samt sättet vi sammanställde 

den på. Svåra ord eller felformulerade meningar kan skapa missförstånd hos 

svarspersonerna. För att uppnå hög validitet och reliabilitet bör enkäten inte bestå av 

                                                              

29
 Peter Esaiasson, et al. Metodpraktikan. (Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2007), 283. 

30
 Ibid, 63-72. 

31
 Jan Trost, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2001), 59. 



 

 13 

vaga, tvetydiga ord eller otydliga meningar. Om flera personer har missuppfattat en 

fråga, är det inte så troligt att man mäter det man avser att mäta.32 

2.3 Felmarginal 

I stora undersökningar där man strävar efter att kunna dra generaliserande slutsatser 

utifrån resultatet, måste man beakta den så kallade felmarginalen i resultatet.  

Felmarginal förekommer och tas hänsyn till i stickprovsundersökningar och innebär 

ett mått på de slumpmässiga felen i resultatet som kan förekomma.33 För att kunna 

granska och säkerställa om eventuella skillnader mellan olika målgrupper, kön och så 

vidare ligger inom felmarginalen eller inte, beräknar man helt enkelt vad som är 

felmarginalen på undersökningen. Därefter kan mer generaliserande slutsatser dras 

utifrån resultatet. 

Då vår undersökning inte syftar till att dra generaliserande slutsatser utan bara är 

genomförd för att ge en ögonblicksbild av läget bland de unga vi har valt ut och vilka 

skillnader det kan finnas i den urvalsgruppen, har vi valt att bortse från begreppet 

felmarginal. 

2.4 Urval 

Vi valde fyra skolor i Södertälje kommun därför att det var en stad som passade oss 

både i storlek och i läge. De har en egen morgontidning, Länstidningen i Södertälje, 

samt en lokal gratistidning, Södertäljeposten. Genom att undersöka fyra olika klasser 

i olika delar av kommunen, ville vi få en spridning och bredd i svaren.   

Enkäten delades ut i en förstaårsklass som läser naturprogrammet på en friskola; S:ta 

Ragnhildgymnasiet, en förstaårsklass som läser medieprogrammet på en friskola; 

                                                              

32
 Jan Trost, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2001), 61. 

33
 Information om begreppet ”felmarginal” 2010-06-01: 

http://nbas.ncm.gu.se/media/namnaren/fulltextpdf/84-85/nr_1/4851_84-85_1.pdf  

http://nbas.ncm.gu.se/media/namnaren/fulltextpdf/84-85/nr_1/4851_84-85_1.pdf
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NTI gymnasiet, en avgångsklass som läser naturprogrammet på en kommunal skola; 

Igelstavikens gymnasium och en avgångsklass som läser medieprogrammet på en 

kommunal skola; Wendela Hebbegymnasiet. Detta gör att det blir möjligt att jämföra 

svar beroende av ålder samt program, något vi tyckte var intressant. 

Det var lite olika vad gäller svarsfrekvensen på de undersökta skolorna. På Wendela 

Hebbe-gymnasiet var 27 av 27 elever närvarande och även på S:ta 

Ragnhildgymnasiet var samtliga elever där, 30 av 30. På Igelstavikens gymnasium 

däremot, var endast 19 av 29 elever där, vilket innebär ett bortfall på 35 procent. 

Bortfallet på NTI gymnasiet var 44 procent, då endast fem av nio elever var 

närvarande. 

Vad gäller samtalsintervjun var urvalet ganska självklart, eftersom Länstidningen i 

Södertälje är den största tidningen på orten. Vi finner Länstidningen i Södertälje 

representativ för vår studie då den, enligt oss, är en typisk morgontidning med lokal 

vinkel. Vi valde att intervjua Thelma Kimsjö som är publisher och ansvarig utgivare 

där. Vi intervjuade just henne, därför att hon är mest insatt i tidningens strategier. 

Eftersom Länstidningen i Södertälje och Södertäljeposten har samma ägare och är de 

ledande tidningarna på orten, ansåg vi att endast en intervju var tillräcklig. Detta 

eftersom Thelma Kimsjö ansvarar för båda tidningarnas strategier. 

2.4.1 Södertälje kommun 

Södertälje kommun är Sveriges tjugonde största kommun med 85 270 invånare. 

Medelåldern hos kommuninvånarna är något yngre än i övriga riket och en majoritet 

bor i flerbostadshus. Kommunen genomsyras av en mångfald, då över 15 olika 

nationaliteter finns representerade hos befolkningen. Inget av de politiska blocken 

har majoritet i kommunfullmäktige och kommunen styrs därför genom ett samarbete 

där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet styr kommunens arbete. 

Alliansen samt Pensionärspartiet har möjligheter till inflytande genom politiska 
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lösningar.34  Vi tycker att Södertälje kommun är intressant därför att den har närhet 

till Stockholm men ändå är en självständig stad. Enligt oss är den representativ då 

kommunen innehåller alla olika skikt av samhällsklasser. 

2.4.2 Gymnasieskolorna och deras program 

Det finns ett stort antal privata och kommunala skolor i Södertälje kommun. Totalt 

finns det 18 gymnasiekolor, varav några har särskilda profiler, till exempel teknik. 

Nedan presenteras de olika gymnasieskolorna som förekom i vår undersökning. 

Anledningen till att vi valde just dessa skolor, var att de hade våra valda program, 

samt att de hade möjlighet att ta emot oss. Att det blev just de valda klasserna beror 

på att vi ville ha två förstaårsklasser och två avgångsklasser för att få en bredd i 

åldrarna. 

S:ta Ragnhildgymnasiet 

Denna skola har knappt 300 elever och erbjuder specialutformade natur- och 

samhällsvetenskapliga program. Den är belägen strax intill Östertälje 

pendeltågsstation, med närhet till Igelstaviken. Skolan drivs av en stiftelse och 

startade 1999.35 

NTI gymnasiet 

NTI gymnasiet i Södertälje är en liten skola som erbjuder handels- el- och 

medieprogrammet. Det är en friskola som är belägen i området Geneta i Södertälje.36 

Igelstavikens gymnasium 

På Igelstavikens gymnasium finns det åtta olika program, däribland barn- och 

fritidsprogrammet samt det naturvetenskapliga programmet. Det är en kommunal 

skola som är belägen strax intill S:ta Ragnhildgymnasiet i Östertälje.37 

                                                              

34
Information om Södertälje kommun 2010-05-26: 

http://www.sodertalje.se/mainupload/dokument/Kommun%20o%20demokrati/Om%20S%C3%B6dert

%C3%A4lje/Fakta_2010_sve_web.pdf   

35
 Information om S:ta Ragnhildgymnasiet 2010-05-26: http://www.ragnhild.com/index.php  

36
 Information om NTI gymnasiet 2010-05-26: 

http://gunnar.academedia.se/Start/V%C3%A5raskolor/S%C3%B6dert%C3%A4lje.aspx 

37
 Information om Igelstavikens gymnasium 2010-05-26: http://www.igelstaviken.se/  

http://www.ragnhild.com/index.php
http://gunnar.academedia.se/Start/V%C3%A5raskolor/S%C3%B6dert%C3%A4lje.aspx
http://www.igelstaviken.se/
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Wendela Hebbegymnasiet 

Detta är ett gymnasium som är inriktad på media och estetik. På skolan går det cirka 

400 elever och verksamheten drivs av kommunen.38 

Medieprogrammet 

Detta är ett treårigt yrkesförberedande gymnasieprogram som ger 

högskolebehörighet. Programmet ger en grund för vidare studier till bland annat 

journalist, grafiker eller fotograf.39  

Naturvetenskapliga programmet 

Det här programmet är treårigt och studieförberedande. Eleverna får en bred grund 

till högskole- och universitetsutbildningar inom exempelvis teknik eller matematik.40 

2.5 Undersökningarna 

Nedan följer en beskrivning av hur vi gick tillväga vid utformandet och 

genomförandet av undersökningarna. Vi redogör även för de brister och lösningar 

som förekommit under arbetet med dessa. 

2.5.1 Enkätundersökningen 

Vid utformandet av frågorna i enkäten fick vi inspiration av Ebba Sundins 

avhandling Seriegubbar och terrorkrig41. Vi diskuterade även igenom vårt syfte och 

våra frågeställningar för att vara säkra på att få svar på det vi ville undersöka. Det var 

viktigt att svaren skulle återspegla medievanor hos dagens unga eftersom det har 

varit studiens huvudsakliga syfte. Till exempel hur ofta de brukar läsa 

                                                              

38
 Information om Wendela Hebbegymnasiet 2010-05-26: 

http://www.wendelahebbegymnasiet.sodertalje.se/  

39
Information om medieprogrammet 2010-05-27: http://www.utbildningsinfo.se/sb/d/168/a/399  

40
 Information om naturvetenskapliga programmet 2010-05-27: 

http://www.utbildningsinfo.se/sb/d/195/a/391#paragraphAnchor3  

41
 Ebba Sundin. Seriegubbar och terrorkrig – Barn och dagstidningar i ett förändrat medielandskap   

(Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation - Göteborgs universitet, 2004). 

http://www.wendelahebbegymnasiet.sodertalje.se/
http://www.utbildningsinfo.se/sb/d/168/a/399
http://www.utbildningsinfo.se/sb/d/195/a/391#paragraphAnchor3
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morgontidningar, vilka delar av tidningen de brukar läsa, om de föredrar 

papperstidning eller internetbaserad tidning och så vidare.  

Enkäten bestod av både slutna frågor med fasta svarsalternativ, samt öppna frågor 

utan alternativ. Anledningen till att vi valde att även ta med öppna frågor i vår enkät, 

var att vi ville ge svarspersonerna en chans att få med tankar och åsikter som vi 

glömt att fråga om. 

Tillvägagångssätt 

Vi testade enkäten på tio personer innan vi tryckte upp den. Då fick vi en chans att 

ändra på vissa formuleringar, som vi märkte lätt missuppfattades. Genom detta test 

fick vi också en bild av hur lång tid det tog att fylla i enkäten, information som var 

användbar när vi kontaktade skolorna. 

Vid våra besök på skolorna började vi med att presentera oss själva, vad vi gjorde 

och varför. Vi påpekade att enkäten var helt anonym och bara skulle analyseras av 

oss. Det tog ungefär 20 minuter per klass att genomföra enkäten.  

På grund av yttre omständigheter fick vi skicka ut enkäterna via post till den sista 

skolan, NTI gymnasiet. Vi hade telefonkontakt med läraren och förklarade hur hon 

skulle introducera enkäten i klassen. Vid sammanställningen av deras svar, förekom 

ingen nämnvärd skillnad gentemot de övriga klassernas. 

Vi sammanställde enkäterna i Excel, där vi gjorde ett kodschema. Enkäten finns som 

bilaga 1 och resultatet av enkäten finns som bilaga 2. Undersökningarna 

genomfördes under april 2010. 

2.5.2 Samtalsintervjun 

Vi genomförde en intervju med Thelma Kimsjö som arbetar som publisher och 

ansvarig utgivare på Länstidningen i Södertälje. Intervjun skedde på hennes 

arbetsplats, måndagen den 10 maj 2010. Intervjufrågorna handlade till stor del om 

resultatet av enkäten samt vad tidningen har för strategier för att locka till sig unga 

läsare. Vi valde att inte använda oss av bandspelare, utan antecknade istället för 
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hand. Detta fann vi som en mer tidseffektiv metod vid renskrivandet av intervjun. 

Alla citat är godkända av intervjupersonen. 

2.5.3 Metodkritik 

Vid utförandet av en enkätundersökning påverkas svarspersonerna omedvetet av hur 

forskaren presenterar både sig själv och sin undersökning. Detta kan vara 

problematiskt men samtidigt oundvikligt då man måste presentera sig på något sätt. 

Vi tror att undersökningsdeltagarna i vårt fall kan ha svarat att de har större intresse 

av tidningar än de egentligen har, eftersom vi kom från en journalistutbildning. Då vi 

med hundra procents säkerhet inte kan veta hur vi kan ha påverkat deltagarna vid 

presentationen, är detta något vi inte har tagit hänsyn till vid sammanställningen av 

resultatet. 

En stor brist under enkätundersökningen var att vi glömde förklara olika begrepp i 

enkäten. Till exempel har vi märkt att begreppet morgontidning vid vissa frågor har 

missuppfattats till att även omfatta gratistidningar, något vi inte hade räknat med. 

Detta gäller främst i frågan om de läser någon morgontidning på någon annan plats 

än hemma. Många har svarat tåget eller bussen, där gratistidningar förekommer i stor 

skala på morgonen. Men vi har valt att inte se dessa svar som bortfall, utan har 

analyserat dessa enkäter likvärdigt med de övriga. 

Några undersökningsdeltagare svarade att de inte läste några morgontidningar 

överhuvudtaget men har ändå fyllt i vilka delar av tidningen de brukar läsa. I de fall 

när undersökningsdeltagarna har kryssat i att de brukar läsa gratistidningar, har vi 

analyserat svaren. Men i de fall där de varken läser morgontidningar eller 

gratistidningar, har vi sett den delen av enkäten som ett bortfall. Antalet bortfall på 

grund av en sådan ifyllning av enkäter har dock inte förekommit i större utsträckning 

än fyra gånger. 

En av de frågorna där vi fick flest bortfall (16 st.) var frågan om hur de helst 

konsumerar nyheter. Vissa missade att man bara skulle fylla i ett alternativ och har 

kryssat för flera. Vi har räknat dessa som bortfall och resultatet på den frågan består 

istället av svar från endast 65 undersökningsdeltagare istället för 81. Detta är något vi 
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hade kunnat motverka genom att förklara att man bara skulle fylla i ett alternativ, när 

vi introducerade enkäten. 

En brist vad gäller urvalet, var att klassen på NTI-gymnasiet var ganska liten. Det 

gick endast nio elever i klassen och den dagen läraren delade ut enkäten, var fyra av 

dem sjuka. Vi har ändå valt att ta med klassen i vårt resultat. 

Något vi märkte när vi analyserade resultaten var att vi hade glömt att numrera 

frågorna i enkäten. Vi utgår dock ifrån att detta inte har haft någon inverkan på 

undersökningsdeltagarnas svar. 

Vår undersökning ger en bild av hur det ser ut i de undersökta klasserna i Södertälje 

och gör inte anspråk på att vara representativ för alla ungdomar i Sverige. Man kan 

heller inte dra några generella slutsatser från den. 
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3 Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som undersökningen har gett.  I avsnitt ett 

presenteras resultatet från enkätundersökningen och i avsnitt två presenteras 

resultatet från samtalsintervjun som genomförts. Vi refererar till personer som har 

svarat på enkäten som undersökningsdeltagare, alternativt deltagare. I regel redovisas 

resultatet procentuellt, men vid de frågor där deltagarna har kunnat markera flera 

alternativ, anges istället antal. 

3.1 Resultat av enkät 

I undersökningen ingick sammanlagt 81 deltagare från fyra olika skolor och två olika 

program i Södertälje kommun. Andelen kvinnor var något högre, 44 stycken, jämfört 

med männen som var 37 stycken. För fördelning av antal undersökningsdeltagare 

mellan skolorna samt vilka skolor som deltog, se tabell 1. 

 

 NTI 

gymnasiet  

 

friskola  

medieprogram 

årskurs 1 

S:ta 

Ragnhild- 

gymnasiet 

friskola  

naturprogram 

årskurs 1 

Wendela 

Hebbegymnasiet 

kommunal  

medieprogram 

årskurs 3 

Igelstavikens 

gymnasium 

kommunal  

naturprogram 

årskurs 3 

Totalt 

Kvinna 4 15 19 6 44 

Man 1 15 8 13 37 

Totalt 5 30 27 19 81 

Tabell 1. Sammanställning av undersökningsdeltagare. 
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3.1.1 Tillgång 

Enkäten visade att en majoritet av undersökningsdeltagarna har tillgång till någon 

morgontidning hemma. Drygt tre fjärdedelar (76 %) svarade ja på frågan om man 

själv eller någon i ens familj prenumererar på en morgontidning. De flesta (65 %) 

prenumererar på Länstidningen, följd av Dagens Nyheter (42 %) och Svenska 

Dagbladet (30 %). Vad gäller kvällstidningar så uppgav drygt hälften (57 %) av 

undersökningsdeltagarna att de själva eller någon i deras familj köper 

kvällstidningar. Den tidningen med störst spridning i urvalsgruppen var Aftonbladet. 

Nästan alla (98 %) av de deltagare som har kvällstidning hemma, hade Aftonbladet. 

En majoritet (90 %) av undersökningsdeltagarna uppgav att de läser gratistidningar 

och de flesta läser enligt resultatet mer än en gratistidning. Metro hade störst antal 

läsare av undersökningsdeltagarna (93 %). Därefter kom City (37 %) följd av 

Södertäljeposten (29 %). 

Gällande magasin och veckotidningar är drygt hälften (56 %) av 

undersökningsdeltagarna prenumeranter. I denna fråga märktes en stor skillnad 

mellan könen. Det var fler kvinnliga (70 %) än manliga (37 %) 

undersökningsdeltagare som uppgav att de eller någon i deras familj prenumererar. 

3.1.2 Intresse 

Av de 62 undersökningsdeltagare som har tillgång till någon dagstidning hemma, var 

det endast tre stycken som svarade att de aldrig brukar läsa något i den. Hur ofta 

undersökningsdeltagarna tittar på något eller läser i morgontidningen skiljer sig en 

del. Knappt en tredjedel (32 %) läser i tidningen varje dag medan drygt hälften (54 

%) gör det några gånger per vecka. Några (12 %) svarade att de läser några gånger i 

månaden och en person uppgav att den gör det några gånger per år.  

Vid en fråga fick undersökningsdeltagarna svara på vad de brukar läsa/titta på i sina 

morgontidningar. Flest röster fick då nöje (58 st.) medan ledaredelen fick minst 

röster (4 st.). För att se en fördelning mellan alla ämnena som fanns att välja mellan, 

se figur 1. 
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Figur 1.  Diagram över i vilken utsträckning undersökningsdeltagarna läser vilka 

ämnen. Totalsats= 599 %. 

Skillnader mellan könen på den frågan, är bland annat den stora andelen kvinnliga 

undersökningsdeltagare (81 %) som uppgav nöje jämfört med de manliga (59 %). 

Det var flest män som läste sporten (62 % av de manliga undersökningsdeltagarna 

mot 27 % av de kvinnliga). För övrigt fanns ett mycket stort kvinnligt intresse för 

krönikor (52 % mot 21 % manliga). Utöver de delarna fanns det ett större intresse 

bland de manliga undersökningsdeltagarna för ledarsidorna samt recensioner, medan 

de kvinnliga undersökningsdeltagarna föredrog familjesidor och insändare.  

Mellan de olika gymnasieprogrammen var skillnaderna få, men när det gällde 

utrikesnyheter svarade drygt fyra femtedelar (81 %) av medieeleverna att de var ett 

ämne de läste medan en dryg fjärdedel (26 %) av natureleverna gjorde det. Gällande 

sport var resultatet det omvända. Knappt tre femtedelar (57 %) av natureleverna läste 

sport medan motsvarande resultat hos medieklasserna var en dryg femtedel (21 %). 

På två öppna frågor i enkäten fick undersökningsdeltagarna svara på vilka ämnen de 

upplever som mest respektive minst intressanta när de läser morgontidningen. De 

ämnen i tidningar som de finner minst intressanta var till stor del ekonomi (29 st.), 

politik (13 st.) och kultur (13 st.).  För att se det sammanställda resultatet av vilka 

ämnen undersökningsdeltagarna tycker var minst intressant, se figur 2. 

Vad brukar du läsa eller titta på i morgontidningen? 
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Figur 2. Sammanställning av de ämnen som undersökningsdeltagarna finner minst 

intressant. 

De ämnen som deltagarna finner mest intressanta i en morgontidning är bland annat 

sport (19 st.), utrikesnyheter (11 st.) och kultur (10 st.). För sammanställt resultat 

gällande de ämnen som deltagarna upplever som mest intressant, se figur 3. 
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Figur 3. Sammanställning av de ämnen som deltagarna finner mest intressant. 

Totalsats: 110 % 

Vad är minst intressant i en morgontidning? 

Vad är mest intressant i en morgontidning? 
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Kultur återfanns både bland de mest intressanta och bland det minst intressanta. Det 

är undersökningsdeltagare från medieprogrammet som uppgett kultur som mest 

intressant (90 %) medan undersökningsdeltagare från naturprogrammet rankat det 

som minst intressant (77 %). 

3.1.3 Innehåll 

I enkäten besvarade undersökningsdeltagarna frågor kring tidningarnas innehåll, vad 

de tyckte och om det saknades något. Knappt tre femtedelar (58 %) av deltagarna 

tyckte att innehållet i deras morgontidning var ganska bra och en åttondel (12 %) 

upplevde innehållet som mycket bra på den femgradiga skalan. För att se resultatet 

på frågan om vad de unga tyckte om innehållet i morgontidningarna, samt en 

fördelning mellan kön och de olika gymnasieprogrammen, se tabell 2. 

 

 Mycket 

bra 

Ganska 

bra 

Varken 

bra eller 

dåligt 

Ganska 

dåligt 

Mycket 

dåligt 

Totalt 

Kvinna 4 27 11 2 0 44 

Man 6 20 7 4 0 37 

Naturprogram 9 24 10 6 0 49 

Medieprogram 1 23 8 0 0 32 

Totalt 10 47 18 6 0 81 

Tabell 2. Undersökningsdeltagarnas åsikter kring innehållet i morgontidningar på en 
femgradig skala, med kön- samt gymnasieprogramfördelning. 

Ungefär en tredjedel (32 %) av undersökningsdeltagarna saknade eller vill se mer av 

något i dagstidningarna. De ämnen som de efterfrågade och ville se mer av var till 

störst del sport (21 %), ungdomsnyheter (21 %) samt kultur/nöjesnyheter (17 %). 

Även mer granskande artiklar samt positiva nyheter efterfrågades (totalt 17 %). Det 

fanns en skillnad mellan de olika gymnasieprogrammen i denna fråga. Ungefär två 

femtedelar (38 %) av undersökningsdeltagarna på naturprogrammet saknade något 

medan drygt en fjärdedel (15 %) av deltagarna på medieprogrammet gjorde det. 
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En majoritet av deltagarna (62 %) har aldrig läst ungdomssidor i någon tidning . Utav 

de som någon gång har läst ungdomssidor, har flest (72 %) gjort det i Länstidningen. 

När det gäller nyheter för unga, svarade drygt en tredjedel (36 %) av 

undersökningsdeltagarna att de saknar nyheter för unga i sin 

morgontidning/gratistidning/kvällstidning. Majoriteten (64 %) gjorde inte det. Det 

går inte att utläsa några nämnvärda skillnader mellan varken kön eller 

gymnasieprogram i resultatet på denna fråga. Det undersökningsdeltagarna vill se 

mer av är bland annat kulturnyheter (10 st.), sport (6 st.), positiva nyheter (5 st.), 

event för unga (4 st.) samt lokala nyheter (4 st.). Vad gäller skillnader på den frågan 

är det större andel kvinnor (80 %) som vill ha mer kulturnyheter medan de manliga 

deltagarna (83 %) önskar mer sport. 

På frågan om hur undersökningsdeltagarna upplever att man skriver om unga i 

tidningen svarade flest (22 st.) att det skrivs negativt, följt av att de inte skrivs så 

mycket om unga (8 st.) och sedan att det skrivs positivt (7 st.).  För att se alla svar på 

frågan, se figur 4. 
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Figur 4. Diagrammet visar undersökningsdeltagarnas uppfattning kring hur 

tidningar skriver om unga idag. Totalsats: 100 % 

Hur upplever du att man skriver om unga i pressen? 
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3.1.4 Varför morgontidning? 

Majoriteten (62 %) av undersökningsdeltagarna tycker att det är viktigt att läsa 

morgontidningen och gör det främst för att hålla sig uppdaterade. De som inte tyckte 

att det var viktigt att läsa morgontidningen menar att man kan finna informationen på 

annat håll. För sammanställt resultat av undersökningsdeltagarnas svar på frågan om 

det är viktigt att läsa morgontidning samt fördelning mellan kön och 

gymnasieprogram, se tabell 3. 

 

 Kvinna Man Medieprogram Naturprogram Totalt 

Ja 27 23 16 34 50 

Nej 17 14 16 15 31 

Totalt 44 37 32 49 81 

Tabell 3. Resultat på frågan om det är viktigt att läsa morgontidning. Tabellen visar även 
fördelning mellan gymnasieprogram samt kön. 

3.1.5 Konsumtion av nyheter 

På frågan hur undersökningsdeltagarna helst konsumerar nyheter svarade en 

majoritet (38 %) att de föredrar TV, följt av internet (25 %), tidning (21 %), radio (3 

%) mobil (3 %). På denna fråga förekom ett stort bortfall då 16 

undersökningsdeltagare inte besvarade frågan eller besvarade den felaktigt. När vi 

sedan frågade om de föredrog papperstidning eller internetbaserad tidning svarade en 

majoritet (80 %) att de föredrar papperstidning framför internetbaserad tidning (20 

%). Även på denna fråga förekom ett visst bortfall. 

3.1.6 Internetanvändning och nyhetswebb 

För att få en bild av undersökningsdeltagarnas internetanvändning, svarade de på hur 

lång tid de spenderade på internet varje dag. Knappt en sjundedel (15 %) svarade att 

de använde internet mindre än en timme per dag. Majoriteten använder internet mer 

än en timme per dag. Drygt en fjärdedel (27 %) uppgav att de använder internet 

mellan en till två timmar per dag och ytterligare drygt en fjärdedel (28 %) använder 
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internet mellan två till tre timmar. Knappt en tredjedel (30 %) av 

undersökningsdeltagarna valde svarsalternativet över tre timmar per dag. 

Internetanvändningen var högre bland undersökningsdeltagare som läste på 

medieprogrammet än de som läste på naturprogrammet. Drygt hälften (53 %) av de 

som läste medieprogrammet uppgav att de använde internet fler än tre timmar per 

dag medan endast ett fåtal (14 %) av deltagarna från naturprogrammet svarade att de 

gjorde det. På frågan om man besöker nyhetswebbar svarade en klar majoritet (88 %) 

att de gör det. Men de gör det olika ofta. Bland de nyhetswebbar som besöks ligger 

Aftonbladet i topp (59 st. av 67 st.) följt av Dagens Nyheter (15 st. av 67 st.) och 

Expressen (12 st. av 67 st.). På frågan varför de besöker nyhetswebbar svarade flest 

(16 st.) att de gör det för att vara uppdaterad, följt av att det är ett tidsfördriv (8 st.) 

och att det är intressant (7 st.).  

3.2 Resultat av intervjustudie 

Här presenteras resultatet av samtalsintervjun med Thelma Kimsjö återgiven i 

löpande text. Vid pratminus är det inte ordagranna citat, utan dessa är redaktionellt 

justerade. Citaten är godkända av Kimsjö. 

Länstidningen är en prenumererad morgontidning som utkommer sex dagar i veckan. 

Tidningen har också en tillhörande webbplats som uppdateras dagligen. I början av 

2010 köptes även den lokala gratistidningen på orten, Södertäljeposten, in till 

koncernen. 

Länstidningen trycks i 51 000 exemplar och har en beräknad räckvidd till 56 procent 

av hushållen i Södertälje och Nykvarn. 

– I Södertälje har vi många läsare som inte är prenumeranter. Man läser i skolan, på 

jobbet eller på internet istället, säger Thelma Kimsjö och fortsätter: 

– Man kan ana att prenumeration är en ekonomisk fråga. Alla vill inte låsa upp sig 

till en tidning, utan det är vanligt att man hoppar fram och tillbaka mellan olika 

tidningar, lite beroende på vad man får för prenumerationserbjudande. Utöver det är 

det också en klass- och generationsfråga. Ungdomar idag är vana vid att man kan få 
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tag i nyheter gratis och har inte samma vanor, vilket gör att de kanske inte blir 

prenumeranter i framtiden. 

Stadiga läsarsiffror och en kännedom kring sina läsare gör att Länstidningen 

fortfarande har en stark position. Thelma Kimsjö menar att det inte är på själva 

läsningen av tidningar det råder en kris utan att det är på prenumerationssidan som 

det pågår förändringar. Som tidning är det viktigt att växa med läsarna och ta reda på 

vad de efterfrågar, till exempel fler nyheter via webben.  

Länstidningens strategi är att få så många läsare som möjligt. Detta försöker de 

uppnå genom att hålla koll på tidningens och webbplatsens innehåll. Läsaren ska få 

det den vill ha och för tillfället jobbar redaktionen extra mycket med att förbättra sin 

webbplats samt Södertäljeposten. Kimsjö vet inte i dagsläget vilka fler kanaler man 

kommer att satsa på för att få ut sina nyheter. 

– Inga pengar utan läsare, vår prioritet är att ge läsarna det innehåll de vill ha, säger 

Thelma Kimsjö. 

För att ta reda på vad prenumeranterna faktiskt läser, utför Länstidningen 

undersökningar i form av sidtrafikmätningar. Detta innebär att prenumeranter får 

svara på frågan om vilka artiklar de har läst. Svarsalternativ såsom ”läst delvis” och 

”läst helt” ges och på så sätt får man en aning om vad som faktiskt läses. Dessa 

undersökningar genomförs en gång vartannat år, den första genomfördes 2006, och 

efter att de är klara beslutas hur tidningen ska förändras efter läsarnas behov. 

– Förr var läsningen av första sidan ganska svag men nu läser runt 80 procent 

huvudnyheten varje dag. Detta är en ökning som skett efter att vi gjort om och 

utvecklat tidningen, säger Kimsjö och berättar vidare: 

– Även de unga får komma till tals i dessa undersökningar. Kön och ålder är viktiga 

faktorer som vi tar hänsyn till när vi genomför dem. 

Länstidningen hade tidigare ungdomssidor i tidningen. Dessa har tagits bort därför 

att det vid läsarundersökningar framkom att läsprocenten på dem var i princip lika 

med noll. Thelma Kimsjö tror att detta beror på att presentationen av nyheterna på 

dessa sidor var för dålig. 
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– Vi hade unga skribenter som inte hade någon utbildning i hur man ska skriva för att 

fånga läsarna, säger Thelma Kimsjö. 

I nuläget förekommer ungdomsnyheterna insprängda som vanliga artiklar i tidningen 

istället. 

Något som fungerar lika bra enligt Kimsjö, då de tidigare sidorna var fulla med så 

kallad returinformation. Alltså upprepningar av nyheter som redan fanns i andra 

delar av tidningen. 

Thelma Kimsjö säger att det är viktigt att utvecklas i takt med läsarna. Vad vill de 

ha? Hon menar att många tidningar tycker att det är roligt med webb-tv och mobila 

nyheter, men själv är hon osäker på om det verkligen är det som efterfrågas.  

– Det är viktigt att känna sin målgrupp, att känna in hur unga vill konsumera sina 

nyheter. Då kan vi lyckas med att skapa en tidning vars innehåll efterfrågas, säger 

Kimsjö. 

I enkätundersökningen som vi genomförde framkom att sport, utrikesnyheter och 

kultur är de områden som unga finner mest intressant att läsa om. Thelma Kimsjö 

menar att sådana svar är prestigesvar, att de unga helt enkelt svarat de som de tycker 

låter bra. I Länstidningens egna undersökningar har det framkommit att lokala 

nyheter, och då framförallt krim-nyheter42, är det folk helst vill läsa. Kimsjö hävdar 

att människor vill läsa om olyckor och brott. 

– Utöver krim-nyheter finns det fyra ”ben” som också är efterfrågade av läsarna. 

Trafik, bostäder, sjukvård och jobb/arbetsliv. Människor vill ha dramatik och 

konflikter och läsa om möten med människor, säger Thelma Kimsjö. 

För Länstidningen är kulturdelen ett kriskapitel, efterfrågan och läsprocenten är låg. 

Detta är en av anledningarna till att Kimsjö menar att de som svarat att de helst läser 

kulturdelen, endast gör det av prestige. Att kulturnyheter inte är så efterfrågade beror 

enligt henne på att sådana nyheter inte engagerar läsarna. Vad gäller sportnyheter så 

har Länstidningen minskat något på det, vilket beror på att många inte är intresserade 

av sporten. Upp till 70 procent slänger bort sportdelen utan att titta i den. 

                                                              

42
 Krim-nyheter enligt vår definition: Nyheter om brott och andra polisrelaterade händelser. 
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Enkätundersökningen visade också att de områden som unga finner minst intressant i 

tidningen är ekonomi, politik och återigen kultur. Något som Kimsjö bekräftar och 

finner att det stämmer väl med Länstidningens undersökningar. Hon tillägger även 

att om man ser artiklarna lite längre än bara vad som står i sidhuvudet, så handlar de 

flesta artiklar om ekonomi och politik på något sätt fast att läsaren inte tänker på det. 

Länstidningen väljer att rikta innehållet på konsekvenserna istället för på besluten, 

menar hon. 

Länstidningen tycker att det är viktigt hur man möter unga läsare men även andra 

grupper i samhället och att man skriver på deras nivå. 

– Jag vill att unga ska finnas med naturligt och kommentera det som berör och 

intresserar dem. Tyvärr godkänner inte alltid föräldrarna någon medverkan, berättar 

Kimsjö och fortsätter: 

– Ska man till exempel skriva om studentutsläpp så är det viktigt att vara på 

elevernas nivå och se det ur deras synpunkt, inte ur politikernas. 

Många av deltagarna i enkätundersökningen upplevde att de flesta artiklar som skrivs 

om unga var negativa. Thelma Kimsjö menar att det inte finns någon allmän sanning 

om vad som är positiva och negativa nyheter och ser det som sin demokratiska 

uppgift att alltid skriva sanningen, oavsett hur den uppfattas. 

– Ibland kan det kanske upplevas som att det alltid är negativa nyheter, men vem vill 

att vi ska tiga om det som händer i världen? Jämför till exempel med Kina där det 

råder total diktatur och man inte skrev något alls om fågelinfluensan, säger Kimsjö 

och fortsätter: 

– Länstidningen har en del två som är lite mer positiv än del ett där man finner alla 

vanliga nyheter, men den delen (del två, reds anm.) är sämre läst. 

Deltagarna i enkätundersökningen efterfrågade mer granskande artiklar och positiva 

nyheter, något som Kimsjö hävdar att man har lärt sig att man ska säga. Samtidigt 

berättar hon att Länstidningen i Södertälje jobbar med granskande artiklar. 

– Vi jobbar med att granska till exempel sektorn med svartjobb i Södertälje och har 

haft avslöjanden. Kanske har vi inte lyckats presentera det så bra att alla har kunnat 

ta till sig det som står. Det har ofta fallit på att intervjupersoner inte vågar ställa upp i 

tidningen, berättar Kimsjö och fortsätter: 
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– Om man ska skriva granskande, vilket jag menar att vi på ett sätt gör varje dag, så 

blir det ju ofta negativt. 

Vad gäller framtidens tidningsmarknad och dess läsare så tror Thelma Kimsjö inte att 

det är innehållet som kommer att förändras, utan maskinerna som man tar del av 

nyheterna via. 

– Läsarna är jättestabila när det gäller vad de går igång på år efter år, så innehållet 

kommer nog i stort sätt att vara det samma, säger Kimsjö och berättar: 

– Däremot tror jag att ”apparaterna” som man tar del av nyheterna via kommer att 

utvecklas. Kanske blir nyheter via mobilen populärt, det är svårt att förutspå. 

Kimsjö tror inte att papperstidningen kommer att dö ut, snarare har den en ljus 

framtid, men hon tror däremot att prenumerationsmarknaden kommer att förändras 

med nya former och nya sätt att få tag i sin papperstidning på. 

– Jag har jobbat inom dagstidningsbranschen sedan 1996 och läsarna vill att vi 

skriver om samma ämnen och att de ska presenteras på samma sätt nu som då. Det är 

viktigt att vi kan överraska läsarna men ämnena som lockar kommer att vara dem 

samma, så vi får hitta andra sätt att överraska på, säger Thelma Kimsjö. 

3.3 Sammanfattande analys av enkätundersökning och 
samtalsintervju 

Ebba Sundins forskning visade bland annat att barn är intresserade av nyheter trots 

att det saknas specifika nyheter riktade till dem. Detta är något vi kan dra paralleller 

till i vår undersökning. Bland våra undersökningsdeltagare finns ett starkt intresse för 

nyheter och för att hålla sig uppdaterad trots att tidningarna saknar särskilda sidor för 

ungdomar. Vidare visade Sundins forskning att en tidningsprenumeration i hemmet 

inte garanterar att barnen läser tidningen. Vårt resultat visade att majoriteten av de 

undersökningsdeltagare med tillgång till morgontidning läser, men inte på daglig 

basis. Sundins forskning pekade på vikten av att satsa på internet för att locka läsare 

till tidningarna, vilket vårt resultat till viss del också visar. Fler 

undersökningsdeltagare uppger att de hellre konsumerar nyheter via internet än via 

papperstidning när det fanns fler svarsalternativ. Men när de bara får välja mellan 



 

 32 

internetbaserad tidning och papperstidning svarade majoriteten att de föredrar 

papperstidning. Att unga upplever att det skrivs negativt om dem i tidningarna 

framkommer i Ebba Sundins forskning, vår undersökning är samstämmig. 

Ulrika Andersson och Ingela Wadbring har forskat kring generationers olika syn på 

medier. I sin forskning visar de resultat på att en medievana från uppväxten har en 

tendens att följa med till vuxenlivet. I vår undersökning kom vi, via Thelma Kimsjö, 

fram till att dagens unga är vana vid att nyheter går att få tag på gratis. Detta kan i sin 

tur leda till att färre kommer att prenumerera på tidningar i framtiden.  

Cecilia Teljas, Alex Jonsson och Nils Enlund kom i sin forskning fram till att 

medieföretagen för att behålla och attrahera läsare måste anpassa sig efter dem. I vår 

undersökning kan vi, via Länstidningen i Södertälje, relatera till detta. Den ansvarige 

utgivaren Thelma Kimsjö bekräftade att det är något tidningen jobbar med. Man vill 

möta sina läsare och utvecklas i takt med dem. 

Victoria Bell drog slutsatsen i sin undersökning att unga läser morgontidningar i 

större utsträckning än vad de läser kvällstidningar. Vårt resultat visar på större 

tillgång av morgontidning än kvällstidning i hemmen, vilket tyder på att deltagarna 

läser morgontidningar mer frekvent. 
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4 Slutsatser och diskussion 

Vi är medvetna om att det inte går att dra några generaliserande slutsatser utifrån vårt 

resultat. Detta därför att vi har undersökt en så begränsad grupp av ungdomar som 

inte kan representera hela Sveriges unga. Vi har endast undersökt en stad och två 

olika gymnasieprogram och det vi kan utläsa från det är egentligen bara en 

ögonblicksbild av läget i Södertälje. Man kan inte se några trender av hela Sveriges 

ungas vanor genom den här undersökningen. Men vi har i alla fall fått en bild av hur 

det kan se ut i en svensk gymnasieklass och hur en specifik tidning arbetar med 

strategier för att nå målgruppen.  

Vad gäller svarsfrekvens och bortfall, upplever vi att vi fick ett någorlunda bra 

resultat. I två av klasserna var samtliga elever närvarande, medan det saknades 44 % 

i den ena klassen och 34 % i den andra. Det bör dock nämnas att bortfallen berodde 

på sjukdom och frånvaro och att samtliga elever som var närvarande i klassrummet 

fyllde i enkäten. Detta ser vi som positivt, då alla visade intresse för att delta i 

undersökningen.                                                   

Vår huvudfrågeställning var hur unga i Södertäljes läsvanor av tidningar ser ut. Vårt 

resultat visar att en klar majoritet av våra undersökningsdeltagare med tillgång till en 

tidning, läser den. Detta är något som i vår mening är motstridigt mot den allmänna 

uppfattningen kring ungas tidningsläsande. Vi har under vår utbildning fått 

indikationer från lärare och föreläsare att framtiden för tidningsbranschen ser mörk ut 

då få unga läser tidningen. Att endast tre av våra 62 undersökningsdeltagare med 

tillgång till morgontidning uppger att de aldrig läser tidningen, är därför något vi ser 

som positivt för framtiden.  

Något av det vi ville undersöka var vad unga lockas av i tidningen samt varför man 

ska läsa den. Nöje var mest populärt bland våra undersökningsdeltagare, vilket inte 

förvånade oss. Vi upplever själva att nöje tar en stor del av ens liv när man är ung. 
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Vidare var lokala nyheter och inrikesnyheter också populärt. Något vi tolkar som att 

de vill hålla sig uppdaterade om vad som händer i deras närhet. Detta bekräftas i 

undersökningen då en majoritet anger att deras främsta anledning till att läsa 

tidningen är att hålla sig uppdaterad. Vid en av de medieundersökningarna vi nämnde 

tidigare, låg lokala nyheter, inrikes- och utrikesnyheter i topp. Detta är en trend som 

går att se även hos våra undersökningsdeltagare. 

Något annat vi funderat över är papperstidningens vara eller icke vara. Även detta är 

något som diskuterats flitigt under vår utbildning och i mediebranschen. Vi har fått 

uppfattningen att den i framtiden kommer att försvinna då allt fler överger den för 

andra alternativ. Men om vår enkätundersökning ger en möjlig bild av hur det ser ut 

bland ungdomar i Sverige, tror vi att papperstidningens har lång tid kvar. Majoriteten 

av våra undersökningsdeltagare svarade att de föredrog papperstidning framför 

internetbaserad tidning. Kanske kan detta ha att göra med att begreppet ”tidning” 

främst är något man förknippar med papper, inte med internet, och därför ser 

resultatet ut som det gör. Vi inser att vår undersökning inte är tillräcklig för att dra 

någon direkt slutsats, utan vidare forskning inom området krävs. 

En viktig slutsats vi kan dra av vår undersökning är att det förekommer olikheter 

mellan vad deltagarna efterfrågar. Ett exempel på detta är tidningarnas kulturdel. Den 

förekommer både som mest intressant och minst intressant i undersökningen. 

Resultatet visade att medieeleverna gillade sidorna medan natureleverna inte gjorde 

det. Andra exempel på skillnader i intresse mellan programmen, var bland annat att 

natureleverna föredrog sport i större utsträckning än vad medieeleverna gjorde. Vad 

gäller utrikesnyheter så var det tvärtom, det fanns ett större intresse bland 

medieeleverna.  

Vad gäller Länstidningen i Södertälje, menade Thelma Kimsjö att de möter sina unga 

läsare på ett bra sätt, något hon påstår att de gör med alla olika grupper i samhället. 

Vi upplevde dock att hon vid intervjutillfället var ointresserad av vad vår 

undersökning visat. Detta trots att den berör ungdomar i tidningens 

spridningsområde. Bland annat menade hon att de svar vi fått på vissa frågor bara var 

”prestigesvar” som ungdomarna lärt sig att svara. Vi är medvetna om att vi kan ha 
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påverkat våra undersökningsdeltagare på ett eller annat sätt, men har valt att inte ta 

hänsyn till detta, något vi nämnde tidigare.  

Kimsjö jämförde hela tiden vår undersökning med tidningens egna undersökningar. 

Vi menar att undersökningarna inte går att jämföra på det viset, då de inte har 

granskat samma sak. Vår undersökning gjordes bara bland unga medan 

Länstidningen i Södertälje genomförde sina bland deras prenumeranter i olika åldrar. 

Kanske kan hennes ointresse bero på att vår undersökta målgrupp inte är så köpstark. 

Det är inte de unga som prenumererar och dessutom kan det kanske vara svårt att 

locka annonsörer till ungdomssidorna.  

Något vi förvånades över var att både samtalsintervjun och enkätstudien pekade på 

ett svagt intresse för mobila nyheter hos undersökningsdeltagarna. Ett resultat som 

inte stämmer överens med den bild som vi har fått via föreläsare på högskolan som 

menar att mobila nyheter och webben är framtiden. Även i vår egen bekantskapskrets 

är användandet av mobila nyheter vanligt förekommande. Det vi har funderat över är 

om det kan bero på att gymnasieungdomar inte har råd med webbanvändning i 

mobilen i samma utsträckning som lite äldre ungdomar i 20–25-årsåldrarna kanske 

har. Vi har inte tillräckligt med information för att dra någon slutsats, men tycker att 

det vore intressant att se vidare forskning i ämnet.  

Användandet av internet var högre i medieklasserna än i naturklasserna. Detta känns 

som ett självklart resultat, då i alla fall vi förknippar media med teknik och internet. 

Vi kan även dra paralleller till oss själva, då en av oss har läst medieprogrammet på 

gymnasiet. Internet användes flitigt både i undervisningen och på fritiden. Möjligt är 

att skillnaden helt ligger i internetanvändningen i samband med undervisningen. I 

och med att undersökningsdeltagarna blir äldre kan skillnaden jämnas ut helt, men 

det är inget vår kan undersökning kan uttala sig om. Därför krävs vidare forskning på 

området. 

Såväl vår enkätstudie, samtalsintervju samt tidigare forskning i ämnet är 

samstämmiga och visar att de undersökta ungdomarna läser tidningar. Men samtidigt 

är det för tidigt att säga något i frågan om de unga kommer att bli prenumeranter 

eller inte i framtiden. Därför behövs det vidare forskning kring detta. 
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För att uppnå hög validitet och reliabilitet i vår undersökning, har vi varit noggranna 

med utformandet av enkätfrågorna. Dessutom har vi vid sammanställningen varit 

konsekventa med vad som räknas som bortfall och inte. Vi är dock medvetna om att 

det faktum att vissa frågor har missuppfattats och besvarats felaktigt, påverkar 

validiteten och reliabiliteten. Vissa fel hade kanske kunnat undvikas om vi hade 

förklarat och introducerat enkäten på ett annorlunda sätt. Men vi hävdar ändå att 

resultatet återspeglar verkligheten rättvist, eftersom att vi i sammanställningen har 

tagit hänsyn till våra brister. 
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Undersökning av ungas medievanor 

Ålder:_________ 

O Kvinna O Man 

Prenumererar du eller din familj på någon morgontidning?  

O Ja O Nej 

Om ja, vilken/vilka? 

O Dagens Nyheter 

O Svenska Dagbladet 

O Länstidningen 

O Annan________________________________________ 

Läser du någon morgontidning på andra platser än hemma? 

O Ja O Nej 

Om ja, var?_____________________________________ 

Du som har tillgång till någon morgontidning hemma, brukar du läsa eller titta på något i 

den? 

O Ja O Nej 

Om ja, hur ofta brukar du läsa/titta på något i den? 

O Varje dag 

O Några gånger per vecka 

O Några gånger per månad 

O Några gånger per år 

Vad brukar du läsa eller titta på i morgontidningen? (Det går bra att markera flera 

alternativ). 

O Kultur  O Sport  O Inrikesnyheter 

O Utrikesnyheter  O Insändare  O Nöje 

O Debattartiklar  O Ledare  O Lokala nyheter 

O Serier  O Ekonomi  O Längre reportage 

O Porträtt  O Familjesidor O Enkäter 

O Krönikor  O Recensioner O Notiser 

Vad tycker du om innehållet i morgontidningarna? 

O Mycket bra   O Ganska bra   O Varken bra eller dåligt  O Ganska dåligt   O Mycket dåligt 
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Finns det något du saknar eller vill se mer av i tidningarna? 

O Ja O Nej 

Om ja, vad för 

något?_______________________________________________________________ 

Har du läst ungdomssidor i någon morgontidning någon gång? 

O Ja O Nej 

Om ja, i vilken tidning?________________________________ 

 

Vad är det första du läser i morgontidningen? 

 

___________________________________________________________________________ 

Vad är mest intressant i en morgontidning? 

 

___________________________________________________________________________ 

Vad är minst intressant i en morgontidning? 

 

___________________________________________________________________________ 

Varför läser du morgontidningen? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Är det viktigt att läsa morgontidningar? 

O Ja O Nej 

Om ja, varför?_____________________________________________________________ 

Om nej, varför inte?________________________________________________________ 

Brukar ni använda er av tidningar i skolundervisningen? 

O Ja O Nej 

Om ja, vad brukar ni göra?___________________________________________________ 

Läser du någon gratistidning? 

O Ja O Nej 

Om ja, vilka? 

O Metro O City O Södertäljeposten         O Annan_________________________ 
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Brukar du eller någon i din familj köpa kvällstidningar? 

O Ja O Nej 

Om ja, vilka? 

O Aftonbladet O Expressen  O Annan_____________________ 

Prenumererar du eller din familj på några magasin eller veckotidningar? 

O Ja O Nej 

Om ja, vilka?________________________________________________ 

 

Hur föredrar du att konsumera nyheter? (Markera ett alternativ). 

O TV 

O Tidning 

O Internet 

O Radio 

O Mobil 

Ungefär hur många timmar per dag använder du internet? 

O 0-1 

O 1-2 

O 2-3 

O Fler än tre timmar 

Brukar du besöka nyhetssajter? 

O Ja, varje dag 

O Ja, några gånger i veckan 

O Ja, några gånger i månaden 

O Nej, aldrig 

Om ja, vilka nyhetssajter brukar du besöka? 

O Nyheter24 

O Dagens Nyheter 

O Svenska Dagbladet 

O Aftonbladet 

O Expressen 

O Newsmill 

O Annan_________________________ 
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Varför besöker du nyhetssajter? 

 

___________________________________________________________________________ 

Vilket föredrar du? 

O Papperstidning O Internetbaserad tidning 

Hur upplever du att man skriver om unga i pressen? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Saknar du nyheter för unga i din morgontidning/kvällstidning/gratistidning? 

O Ja O Nej 

Om ja, vad för slags nyheter skulle du vilja se mer av? 

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!  

Har du några frågor gällande enkäten?  

Kontakta oss på matilda01.andersson@student.sh.se eller magdalena01.johansson@student.sh.se 

mailto:matilda01.andersson@student.sh.se
mailto:magdalena01.johansson@student.sh.se
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Resultat av enkätundersökning:  

Undersökning av ungas medievanor 

 

Ålder 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

15 1 0 1 1 0 0 1 

16 21 0 21 19 2 9 12 

17 14 1 13 10 4 10 4 

18 30 30 0 15 15 16 14 

19 15 15 0 4 11 8 6 

Sammanlagt 81 46 35 49 32 44 37 

Kön 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram 

Kvinna 44 25 19 21 23 

Man 37 21 16 28 9 

Sammanlagt 81 46 35 49 32 

 

Prenumererar du eller din familj på någon morgontidning? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Ja 62 34 28 35 27 36 26 

Nej 19 12 7 14 5 8 11 

Sammanlagt 81 46 35 49 32 44 37 

 

Om ja, vilken/vilka? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Dagens 

Nyheter 

26 16 10 17 10 13 13 

Svenska 

Dagbladet 

19 9 10 13 5 13 6 

Läns- 

tidningen 

40 22 18 20 20 21 19 

Annan 4 1 3 3 1 4 0 

Sammanlagt 89 48 41 53 35 50 38 

Under kategorin annan har följande tidningar uppgetts: 

Södermanlandsnyheter (1 st.) 

Strängnäs Tidning (3 st.) 
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Läser du morgontidning på andra platser än hemma? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Ja 51 28 23 35 15 22 29 

Nej 29 18 11 14 16 22 7 

Sammanlagt 80 46 34 49 31 44 36 

 

Om ja, var? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Kommunala 

färdmedel 

29 15 14 20 9 14 15 

Skolan 24 13 11 18 6 10 14 

Hemma hos 

någon 

annan 

1 1 0 0 1 1 0 

Sammanlagt 54 29 25 38 16 25 29 

 

Du som har tillgång till någon morgontidning hemma, brukar du läsa eller titta på något 

i den? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Ja 59 33 26 34 25 35 24 

Nej 3 1 2 1 2 1 2 

Sammanlagt 62 34 28 35 27 36 26 

 

Om ja, hur ofta brukar du läsa/titta på något i den? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Varje dag 19 12 7 9 10 12 7 

Några 

gånger per 

vecka 

32 17 15 20 12 17 15 

Några 

gånger per 

månad 

7 3 4 4 3 5 2 

Några 

gånger per 

år 

1 1 0 1 0 1 0 

Sammanlagt 58 33 25 34 24 34 24 
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Vad brukar du läsa eller titta på i morgontidningen? 

(Det går bra att markera flera alternativ) 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Kultur 31 18 13 16 15 20 11 

Utrikes- 

nyheter 

39 22 17 13 26 19 20 

Debatt- 

artiklar 

14 4 10 12 2 5 9 

Serier 39 17 22 24 15 23 16 

Porträtt 11 10 1 2 9 9 2 

Krönikor 31 20 11 12 19 23 8 

Insändare 23 13 10 12 11 14 9 

Ledare 4 0 4 4 0 1 3 

Nöje 58 35 23 32 26 36 22 

Lokala 

nyheter 

48 27 21 25 23 28 20 

Notiser 22 13 9 9 13 15 7 

Sport 35  13 28 7 12 23 

Enkäter 12 11 1 0 12 10 2 

Inrikes- 

nyheter 

46 26 20 26 20 24 22 

Ekonomi 7 3 4 6 1 4 3 

Familjesidor 16 2 14 8 8 14 2 

Recensioner 28 22 6 18 10 12 16 

Längre 

reportage 

21 10 11 14 7 13 8 

 

Vad tycker du om innehållet i morgontidningarna? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Mycket bra 10 3 7 9 1 4 6 

Ganska bra 47 29 17 24 23 27 20 

Varken bra 

eller dåligt 

18 11 7 10 8 11 7 

Ganska 

dåligt 

6 2 4 6 0 2 4 

Mycket 

dåligt 

0 0 0 0 0 0 0 

Sammanlagt 81 46 35 49 32 44 37 

 

Finns det något du saknar eller vill se mer av i tidningarna? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Ja 24 15 9 19 5 11 13 

Nej 57 31 26 30 27 33 24 

Sammanlagt 81 46 35 49 32 44 37 
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Om ja, vad för något? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Ungdoms- 

Nyheter 

5 3 2 2 3 4 1 

Kultur/Nöje 4 2 2 3 1 4 0 

Elektronik 1 1 0 0 1 0 1 

Miljöpolitik 1 0 1 1 0 0 1 

Reportage 1       

Under- 

hållande 

läsning 

2 2 0 2 0 0 2 

Sport 5 3 2 3 2 1 4 

Humor 1 1 0 1 0 0 1 

Positiva 

nyheter 

2 2 0 0 2 0 2 

Granskande 

artiklar 

2 2 9 9 2 1 1 

 

Har du läst ungdomssidor i någon morgontidning någon gång? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Ja 31 22 9 13 18 17 14 

Nej 50 24 26 36 14 27 23 

Sammanlagt 81 46 35 49 32 44 37 

 

Om ja, i vilken tidning? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Läns- 

tidningen 

22 16 6 9 13 14 8 

Sundsvalls- 

tidning 

1 0 1 1 0 0 1 

Dagens 

Nyheter 

3 2 1 2 1 1 2 

Metro 3 3 0 1 2 1 2 

Sthlm City 1 1 0 0 1 0 1 

Söderman-

lands 

nyheter 

1 0 1 0 1 1 0 

Sammanlagt 31 22 9 13 18 17 14 
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Vad är det första du läser i en morgontidning? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Framsidan 48 26 22 28 20 28 20 

TV-tablån 6 4 2 2 4 5 1 

Kultur 5 3 2 4 1 1 4 

Väder 3 1 2 2 1 2 1 

Horoskop 1 1 0 1 0 1 0 

Familje- 

Sidorna 

1 0 1 1 0 1 0 

Sport 9 2 7 9 0 3 6 

Krönikor 2 2 0 0 2 2 0 

Enkäter 2 2 0 0 2 2 0 

Lokala 

nyheter 

5 1 4 3 2 5 0 

Utrikes- 

nyheter 

2 1 1 2 0 1 1 

Nöje 2 1 1 0 2 0 2 

Notiser 1 0 1 1 0 0 1 

Insändare 1 1 0 0 1 0 1 

 

Vad är mest intressant i en morgontidning? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Utrikes- 

Nyheter 

11 6 5 7 4 7 4 

Horoskop 5 3 2 2 3 3 2 

Inrikes- 

Nyheter 

10 5 5 7 3 6 4 

Debatt 3 3 0 2 1 2 1 

Reportage 4 3 1 1 3 4 0 

Väder 6 4 2 3 3 4 2 

Reklam 1 1 0 1 0 0 1 

Serier 3 2 1 2 1 1 2 

Nöje 6 6 0 4 2 2 4 

Kultur 10 8 2 1 9 5 5 

Sport 19 10 9 13 6 5 14 

Krönikor 8 8 0 0 8 5 3 

Familje- 

sidor  

1 1 0 0 1 1 0 

Recensioner 1 1 0 0 1 1 0 

Person- 

porträtt 

3 2 1 1 2 3 0 

Nyheter 

som berör 

3 1 2 2 1 3 0 

TV-tablån 2 2 0 0 2 2 0 
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Vad är minst intressant i en morgontidning? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Ekonomi 29 12 17 14 15 19 10 

Saker 

man inte 

förstår 

1 1 0 1 0 1 0 

Reklam 3 2 1 3 0 1 2 

Kultur 13 5 8 10 3 6 7 

Politik 13 11 2 4 9 8 5 

Debatt- 

Sidorna 

4 2 2 1 3 4 0 

Skvaller 1 0 1 1 0 0 1 

Insändare 2 2 0 0 2 0 2 

Ledare 7 0 7 7 0 3 4 

Serier 1 0 1 1 0 0 1 

Krig 1 0 1 1 0 0 1 

Bröllops 

Notiser 

1 1 0 0 1 0 1 

Krönikor 1 0 1 1 0 0 1 

Vädret 1 1 0 0 1 1 0 

Notiser 1 0 1 1 0 0 1 

Längre 

reportage 

3 2 1 3 0 1 2 

 

Varför läser du morgontidningen? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Tidsfördriv 31 22 9 12 19 21 10 

Uppdaterad 40 21 19 24 16 24 16 

Intressant 6 1 5 5 1 2 4 

Allmän- 

bildning 

5 1 4 5 0 0 5 

Vanesak 4 3 1 2 2 4 0 

Bra start på 

morgonen 

2 0 2 2 0 2 0 

 

Är det viktigt att läsa morgontidningen? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Ja 50 28 22 34 16 27 23 

Nej 31 18 13 15 16 17 14 

Sammanlagt 81 46 35 49 32 44 37 
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Om ja, varför? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Inblick i vad 

som händer 

3 1 2 3 0 1 2 

Uppdaterad 33 18 15 22 11 20 13 

Allmän- 

bildning 

6 4 2 3 3 3 3 

Förståelse 

för 

samhället 

2 1 1 2 0 0 2 

Lärorikt 2 2 0 0 2 2 0 

Ger 

kunskap 

4 3 1 2 2 1 3 

Sammanlagt 49 29 20 32 17 26 23 

 

Om nej, varför inte? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Informa 

-tionen finns 

på andra 

hål 

14 6 8 6 8 8 6 

Finns 

viktigare 

saker 

5 5 0 3 2 1 4 

Inte viktigt, 

men bra 

2 2 0 0 2 1 1 

Kan likaväl 

läsa kvälls- 

tidningen 

1 0 1 1 0 1 0 

Står inget 

intressant 

3 1 2 3 0 1 2 

Finns andra 

sätt att hålla 

sig 

uppdaterad 

på 

6 4 2 2 4 5 1 

Sammanlagt 28 18 10 15 13 14 14 

 

Brukar Ni använda er av tidningar i skolundervisningen? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Ja 30 27 4 9 23 21 9 

Nej 51 20 31 40 8 23 28 

Sammanlagt 81 47 35 49 32 44 37 
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Om ja, vad brukar ni göra? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Läsa 

artiklar 

9 7 2 3 6 6 3 

Granska 2 2 0 0 2 1 1 

Använda 

som mall 

3 2 1 0 3 3 0 

Analysera 3 3 0 3 0 1 1 

Titta på 

artiklars 

upplägg 

5 3 2 0 5 3 2 

Till 

arbeten 

2 2 0 2 0 2 0 

Jämföra 

förr och 

nu 

2 2 0 0 2 2 0 

Titta på 

layouten 

4 4 0 0 4 4 0 

Inspiration 3 3 0 0 3 0 3 

 

Läser du någon gratistidning? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Ja 73 42 31 42 31 42 31 

Nej 8 4 4 7 1 2 6 

Sammanlagt 81 46 35 49 32 44 37 

 

Om ja, vilken/vilka? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Metro 68 38 30 40 28 38 30 

City 27 22 5 13 13 12 15 

Södertälje- 

Posten 

21 14 7 14 7 14 7 

Annan 5 3 2 2 3 5 0 

Sammanlagt 121 77 44 69 51 69 52 

Under kategorin Annan har följande tidningar uppgivits: 

Mitti Botkyrka/Salem: 2 st. 

News: 2 st. 

Nöjesguiden: 1 st. 

Brukar du eller någon i din familj köpa kvällstidningar? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Ja 46 33 13 25 21 22 23 

Nej 35 13 22 24 11 21 14 

Sammanlagt 81 46 35 49 32 44 37 
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Om ja, vilken/vilka? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Aftonbladet 45 33 12 21 24 22 23 

Expressen 21 18 3 11 10 13 8 

Annan 0 0 0 0 0 0 0 

Sammanlagt 66 41 15 32 34 35 31 

 

Prenumererar du eller någon i din familj på några magasin eller veckotidningar? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Ja 45 29 16 28 17 31 14 

Nej 36 17 19 21 15 13 23 

Sammanlagt 81 46 35 49 32 44 37 

 

Om ja, vilken/vilka? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Femina 2 1 1 2 0 2 0 

Veten- 

skapens 

värld 

2 0 2 2 0 2 0 

Illustrerad 

Vetenskap 

5 3 2 3 2 5 0 

Elle 2 0 2 2 0 2 0 

Glamour 1 0 1 1 0 1 0 

Paddling 1 0 1 1 0 1 0 

Ny Teknik 3 0 2 2 0 2 0 

Mattidning 1 1 0 0 1 1 0 

VeckoRevyn 5 5 0 0 5 5 0 

Må bra 4 3 1 0 4 4 0 

Foto 1 1 0 0 1 1 0 

Damernas 

värld 

1 1 0 0 1 1 0 

Ikon 1 1 0 0 1 1 0 

Amelia 2 2 0 0 2 2 2 

TARA 2 2 0 0 2 2 0 

Julia 1 1 0 0 1 1 0 

Innebandy 

magasiet 

1 1 0 0 1 1 0 

Transport 1 1 0 0 1 1 0 

Svensk 

åkeritidning 

1 1 0 0 1 1 0 

Se och hör 1 1 0 0 1 1 0 

Allt om mat 1 1 0 1 0 1 0 

Computer 

Sweden 

2 2 0 2 0 2 0 

Elle Mat 1 1 0 1 0 1 0 

Min häst 1 1 0 1 0 1 0 

Kamrat- 1 1 0 1 0 1 0 
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posten 

Dagens 

industri 

2 2 0 2 0 2 0 

PC för alla 1 0 1 1 0 0 1 

ProHockey 1 0 1 1 0 0 1 

Allas 1 0 1 1 0 0 1 

SMC 1 0 1 1 0 0 1 

Level 1 0 1 1 0 0 1 

Rescidence 1 0 1 1 0 0 1 

Sköna hem 1 0 1 1 0 0 1 

Auto motor 

och sport 

1 0 1 1 0 0 1 

Svensk golf 1 1 0 1 0 0 1 

King 2 2 0 2 0 0 2 

VI 1 1 0 1 0 0 1 

Vi båtägare 1 1 0 1 0 0 1 

Fighter 1 1 0 1 0 0 1 

Allt om 

historia 

1 1 0 1 0 0 1 

Teknikens 

värld 

1 1 0  1 0 1 

M3 1 1 0 1 0 0 1 

SOLO 1 0 1 0 1 1 0 

FRIDA 1 0 1 0 1 1 0 

 

Hur föredrar du att konsumera nyheter?(Markera ett alternativ) 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

TV 31 23 8 20 11 17 14 

Tidning 14 1 13 4 10 9 5 

Internet 16 10 6 7 9 8 8 

Radio 2 0 2 2 0 2 0 

Mobil 2 2 0 0 2 0 2 

Sammanlagt 65 36 29 33 32 36 29 

Bortfall p.g.a. använt fler än ett svarsalternativ: 16 st. 

Ungefär hur många timmar per dag använder du internet? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

0-1 12 6 6 10 2 7 5 

1-2 22 8 14 19 3 10 12 

2-3 23 19 4 13 10 14 9 

Fler än 3 24 13 11 7 17 13 11 

Sammanlagt 81 46 35 49 32 44 37 
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Brukar du besöka nyhetssajter? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Ja, varje 

dag 

20 11 9 13 7 7 13 

Ja, några 

gånger i 

veckan 

25 17 8 14 11 13 12 

Ja, några 

gånger i 

månaden 

26 14 12 15 11 17 9 

Nej, aldrig 10 4 6 7 3 7 3 

Sammanlagt 81 46 35 49 32 44 37 

 

Om ja, vilka nyhetssajter brukar du besöka? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Nyheter24 6 4 2 1 5 3 3 

Dagens 

Nyheter 

15 8 7 12 3 5 10 

Svenska 

dagbladet 

10 7 3 8 2 5 5 

Aftonbladet 59 36 23 27 32 32 27 

Expressen 12 8 4 5 7 9 3 

Newsmill 0 0 0 0 0 0 0 

Annan 11 6 5 8 3 6 5 

Sammanlagt 112 71 41 61 51 59 51 

Under kategorin Annan har följande nyhetssajter uppgetts: 

LT.se: 4 st. 

MSN.com: 3 st. 

Hujada.com: 2 st. 

Södermanlandsnyheter: 1 st 
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Varför besöker du nyhetssajter? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Tidsfördriv 8 5 3 8 0 2 6 

Snabba 

nyheter 

4 4 0 2 2 1 3 

Gratis 2 2 0 2 0 0 2 

Andra 

artiklar än i 

tidning 

7 6 1 4 3 5 2 

Roligt 4 4 0 0 4 3 1 

Intressant 7 5 2 0 7 4 3 

Uppdaterad 16 12 4 2 14 13 3 

Rutin 3 3 0 2 1 0 3 

Smidigt 1 1 0 1 0 0 1 

Färskare 

nyheter 

4 4 0 3 1 2 2 

Roliga 

artiklar 

4 3 1 2 2 3 1 

Startsida på 

webbläsaren 

2 0 2 2 0 2 0 

Lätt sätt att 

få tag på 

nyheter 

7 5 2 3 4 3 4 

Lokala 

nyheter 

2 1 1 2 0 1 1 

 

Vilket föredrar du? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram  Medieprogram Kvinna Man 

Pappers-

tidning 

60 35 25 36 24 35 25 

Internet-

baserad 

tidning 

15 7 8 10 5 8 7 

Sammanlagt  75 42 33 46 29 43 32 

Bortfall markerat båda alternativen: 6 st. 
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Hur upplever du att man skriver om unga i pressen? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Negativt 22 13 9 8 14 12 10 

Siffra i 

statistik 

2 2 0 2 0 0 2 

Samband 

med 

brottslighet 

5 3 2 4 1 2 3 

I 

utbildnings-

samman-

hang 

3 3 0 1 2 3 0 

Överdrivet 1 0 1 1 0 1 0 

Som vilka 

som helst 

3 2 1 3 0 1 2 

Unga 

idrottare 

3 3 0 3 0 0 3 

Positivt 7 4 3 2 5 3 4 

Ansvarslösa 3 3 0 0 3 1 2 

Skrivs inte 

så mycket 

om unga 

8 5 3 0 8 5 3 

Ingen 

uppfattning 

4 0 4 2 2 3 1 

 

Saknar du nyheter för unga i din morgontidning/gratistidning/kvällstidning? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Ja 29 17 12 18 11 16 13 

Nej 52 29 23 31 21 28 24 

Sammanlagt 81 46 35 49 32 44 37 

Om ja, vad för slags nyheter skulle du vilja se mer av? 

 Totalt Kommunal Friskola Naturprogram Medieprogram Kvinna Man 

Kultur-

nyheter 

10 5 5 5 5 8 2 

Sport 6 6 0 6 0 1 5 

Event 

för unga 

4 1 3 3 1 3 1 

Arbets-

annonser 

för unga 

2 2 0 1 1 0 2 

Lokala 

nyheter 

4 3 1 2 2 1 3 

Mode 2 0 2 2 0 2 0 

Person-

porträtt 

på unga 

2 2 0 0 2 1 1 

Positiva 

nyheter 

5 4 1 2 3 2 3 
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