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Våra ungdomar lever i en värld av snabba förändringar, som vuxenvärlden inte alltid har kännedom 
om. Som tonårsföräldrar och lärare har vi under ett antal år haft förmånen att ”vid sidan om” följa unga 
människor i deras vardag och förundrats över deras användning av den digitala tekniken. De tycks näs-
tan leva i en slags symbios med mobiler och bärbara datorer som de använder för att ta del av informa-
tion och underhållning, för att kommentera, debattera och socialisera. Ständigt och frekvent skiftar 
ungdomarnas uppmärksamhet från ett medium till ett annat. Deras forcerade och fragmentiserade me-
dieanvändning är fascinerande och ter sig näst intill omöjlig i våra ögon. Det är ingen tvekan om att 
teknikutveckling och globalisering låtit den ”stora världen” komma närmare, men hur är det egentligen 
med intresset för den närmaste omgivningen, lokalsamhället? Finns det kvar eller har den stora världen 
konkurrerat ut den lilla?  

Till hösten år 2010 är det ovanligt många unga svenskar som går till valurnorna för första gången. Vi 
undrar om ungdomarna är intresserade av lokala frågor, och hur de i så fall skaffar sig kunskap om det 
lokala samhället, och hur de eventuellt deltar i den lokala samhällsdebatten. Sedan slutet av åttiotalet 
har medielandskapet på nationell såväl som på lokal nivå genomgått omfattande förändringar. Vi har 
fått fler tv-kanaler som finns tillgängliga inte bara via kabel och satellit, utan även i det marksända nätet. 
Privata reklamfinansierade lokalradiokanaler har tillkommit. Gratistidningar har dykt upp på de flesta 
orter. Dessutom har allt fler tillgång till bredbandsuppkopplat Internet vilket är ett i högsta grad viktigt 
inslag i medielandskapet. 
 
”Informationen flödar allt friare, allt mer utan bindning till tid och rum” säger ett pressmeddelande 
från Nordicom, ett nordiskt informationscenter för Medie- och kommunikationsforskning, och hänvi-
sar till Mediebarometern 2007. Ett interaktivt och mobilt kommunikationssamhälle tar allt mer plats vid 
sidan om de traditionella massmedierna. Passiva mediekonsumenter blir aktiva nätproducenter i och 
med att de unga i åldrarna 15-24 år tar sig an nya medievanor, påstår Nordicom. Samma tema diskute-
ras av Bergström, 2008, som talar om Amateurism . En ny journalistik har tagit plats i vårt samhälle i och 
med att var och en har möjlighet att ”dammsuga” omgivningen på det som är intressant, bearbeta det 
och förmedla det vidare digitalt till nischade publiker i etern. Den nya journalistiken som beskrivs av 
Bergström bidrar till att den traditionella och professionella mediebranschen har fått konkurrens om 
publikens uppmärksamhet och ”läsarna har transformerats till publicister, tittarna till TV-producenter 
och lyssnarna till musiker”, Bergström (2008: 122).  
 
Ulrika Andersson (2007:8) säger i sin rapport Fokus på unga vuxna, att ”Tendensen för befolkningen 
som helhet är att andelen prenumeranter och läsare av morgontidningar har minskat de senaste åren, 
men det är framför allt bland de unga vuxna som denna utveckling är som tydligast”. Anderssons stu-
die är baserad på unga i åldrarna 20-39 år. Vi tänker att om den unga generationen inte etablerar en 
läsning när de bor hemma hos föräldrarna, så blir det heller ingen prenumeration längre fram.  
 
Men medan det finns betydande svensk forskning om medievanor i stort, saknar vi undersökningar 
som rör ungdomar i gymnasieåldern och deras förhållande till de lokala medierna, och som inkluderar 
samtliga lokala medier på en ort.  

Denna studie syftar därför till att ta reda på hur man som gymnasieelev i Jönköping år 2010 orienterar 
sig i sin närmsta omvärld, och om man överhuvudtaget är intresserad av den. Målsättningen är att ge en 
nulägesbeskrivning av lokalmedievanorna hos gymnasieeleverna år 2010. De medier vi avser är de profes-
sionella lokalmedierna, som vi här skiljer från ideellt producerade lokalmedier som lokal-tv i förenings-
regi och närradio. Vår förhoppning är också att resultatet ska vara generaliserbart för gymnasieungdo-
mar i Jönköpings kommun och möjligtvis även för ungdomar i gymnasieålder i andra svenska kommu-
ner av liknande karaktär.  
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Vi hävdar att en undersökning av användningen av lokala medier ur ett ungdomsperspektiv är veten-
skapligt relevant därför att: 
 

o Ungdomarna i gymnasieåldern är exceptionella i det att de föregår de vuxna i hur medierna an-
vänds. Nordicom har i Mediebarometern 2007 visat att de unga (15-24 år) i vårt nya medieland-
skap grundlägger nya medievanor som följer med in i vuxenlivet. Det är intressant att titta när-
mare på hur dessa ungdomars medievanor ser ut idag då det kan ge en vink om hur medieva-
norna längre fram i tiden kan komma att se ut.  

o En rad nya medier har de senaste åren dykt upp och de skiljer sig från det traditionella medie-
utbudet såväl innehålls-, distributions- och som kostnadsmässigt (Ulrika Andersson, 2007).  

o Genom att undersöka användarfrekvens, intresseområden, personlig uppmärksamhet i medier-
na, delaktighet i medierna och upplevt medieengagemang i ungdomarnas närområde (se fråge-
ställningar, kapitel 3) kan vi få nya viktiga insikter om hur det lokala medieutbudet tas emot av 
våra ungdomar och deras relation till medierna. 

I avsikt att nå svar på våra frågeställningar genomförde vi i maj 2010 en enkätundersökning på Jönkö-
pings kommunala gymnasieskolor. Det insamlade materialet omfattar 461 enkäter från ungdomar inom 
olika klasser och årskurser på sammanlagt 18 olika gymnasieprogram. Vi är tacksamma för en stor väl-
vilja och acceptans från elever, lärare och andra verksamma inom Jönköpings kommun, vilket har möj-
liggjort detta arbete.  
 
Dispositionen av uppsatsen ser ut enligt följande: I det första kapitlet diskuterar vi bakgrunden till pro-
blemet. Vi tar först upp vissa problem som har uppmärksammats med att uppnå en deliberativ demo-
krati, vilket är det den svenska statens förordade demokratiskick. En sådan demokrati kräver att med-
borgarna är delaktiga i samhällsfrågor, vilket vi kan koppla till vårt syfte, som är att beskriva gymnasieelevers 
lokalmedieanvändning. Därefter går vi kortfattat in på att redogöra för de olika typer av medier som på en 
lokal nivå kan utgöra plattformar för lokala nyheter och debatt i den offentliga sfären. I samma avsnitt 
ges en enkel beskrivning av de sociala mediernas plats i mediesammanhanget, varefter en mer specifik 
redogörelse av Jönköpings lokala medier följer. Den sista delen i kapitel ett används dels till att i stora 
drag förklara vad som i stort karaktäriserar den unga generationens förhållande till media, och dels till att 
beskriva populationen gymnasieungdomar i Jönköping i synnerhet. Det andra kapitlet syftar till att 
åskådliggöra vilken tidigare forskning som finns till hands inom forskningsområdet unga och mediean-
vändning. Denna del i uppsatsen utvecklar också problematiseringen, vilket leder vidare till det tredje 
kapitlet, vari vi presenterar syfte, frågeställningar och de hypoteser som ska testas i studien. Det fjärde 
kapitlet förklarar varför vi använt oss av den valda metoden, och styrkor och svagheter förknippade 
med den utifrån vårt syfte. Resultatet återges i kapitel fem, och det sista kapitlet använder vi tillresultat-
diskussion och slutsatser.  
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Redan 2001 förklarade Falkheimer att selektivitet är ett typiskt drag för det senmoderna kommunika-
tionssamhället: ”Antal kanaler och samhällsutvecklingen i stort har brutit ner den forna masspubliken 
och ersatt den med små segment”. Han menar att alla tenderar att ta del av just det utbud som intresse-
rar dem själva allra mest. Vi har fått en mer heterogen publik och större skillnader mellan människors 
medieval. Kritiker talar till och med om en utveckling från massmedier till klassmedier. Andra ser val-
möjligheterna som något positivt. Falkheimer (2001:185) säger att utvecklingen på mediemarknaden 
och den ökade konkurrensen ”har lett till ökad differentiering, selektivitet och polarisering mellan hög- 
och lågkultur, fin- och populärkultur”.  

Engblom, L-Å. & Wormbs, N. (2007) berättar att en explosiv ökning av tv- och radioutbudet trots allt 
inte lett till en större massmediekonsumtion totalt sett. Konsumtionen har nästan varit konstant sedan 
1990-talets början. Ur medieföretagens synvinkel har konkurrensen om publikens tid tilltagit för varje 
ny kanal, och när man ser på förändringen från publikens perspektiv, kan man konstatera att mediean-
vändningen har blivit betydligt mer fragmentiserad.  

Hadenius & co. (2008) förklarar hur framväxten av internet har medfört en grundläggande förändring 
för både produktion, distribution och konsumtion av massmedier. Utvecklingen har lett till en kraftigt 
ökad selektivitet i medieanvändningen. En av konsekvenserna av detta är att vi i minskande utsträck-
ning tar del av samma kanaler och därmed har kommit att sakna en gemensam referensram och segre-
gationen ökar. Den nya teknologin innebär att medierna inte längre är bundna av tiden på samma sätt 
som tidigare. Nu består medierna av ett kontinuerligt flöde och publiken kan själv sätta samman sin 
meny ”on demand”. Vidare förklarar Hadenius & co. att mediernas roll i våra liv till stor del bestäms av 
hur vår vardag ser ut, hur lång arbetsdagen är och hur hushållet är sammansatt. Hemmet tappar sin 
centrala plats för medieanvändning till förmån för utvecklingen av mobila medier. Den stationära da-
torn kompletteras med en laptop och mobiltelefonen får fungera som en mini-tv-apparat. Mobilen är 
på väg att bli det nya mobila mediesamhällets viktigaste plattform.  

 

Sverige har ambitionen att vara en samtalsdemokrati, eller deliberativ demokrati, som det kallas på 
forskarspråk. En omfattande statlig demokratiutredning har kommit fram till att argumentationen och 
samtalet är fundamentalt för demokratin. Men för att en samtalsdemokrati ska fungera behövs arenor 
där opinioner fritt kan bildas, debatteras och ifrågasättas av jämlikar i samhället, hävdas i utredningen 
(SOU 2000:1). Medborgarnas deltagande och samhällsengagemang anses alltså vara en av demokratins 
livsnerver. Oscarsson, 2003, klargör att samtalsdemokratin kännetecknas av ett samtal där det rationella 
argumentets styrka, inte de samtalandes inbördes maktposition, är avgörande för utfallet.  

När det i september år 2010 återigen är val i Sverige, kommer ett större antal unga förstagångsväljare än 
någonsin tidigare att gå till valurnorna för att rösta på sina företrädare. De allmänna valen som hålls 
vart fjärde år är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokrati. Valen hålls på nationell, regional 
och lokal nivå, och alla svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller har 
varit bosatta i riket i mer än tre år i följd före valdagen får rösta på alla tre nivåerna, det vill säga riksdag 
respektive landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige (www.regeringen.se 2010-05-22). 

http://www.regeringen.se/
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Både regering och riksdag har förklarat att Sveriges demokrati skulle vinna på förstärkta deliberativa 
kvaliteter, och i skolvärlden framhålls det deliberativa samtalet som en ideal arbetsform. Men snart sagt 
varje dag kan man läsa och höra nyheter om att medborgarnas engagemang tryter. 

I januari år 2010 höll RIFO, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, ett seminarium på temat ”En 
demokrati i kris”. Statsvetaren Erik Amnå menade att samhällsengagemanget tycks erodera och att det 
är viktigt att den representativa demokrati vi har idag förstärks. Ett sätt att stoppa krisen är att försöka 
öka de svenska medborgarnas deltagande, sade Erik Amnå, som eftersträvar medborgarsamtal i olika 
former. Utifrån den här diskussionen knyter vi an till ungdomarna i gymnasieåldern som står inför sitt 
första allmänna val till hösten 2010. I vilken utsträckning använder de medierna för att delta i det of-
fentliga samtalet?  

 

Först vill vi klargöra att den här studien enbart är inriktad på professionellt producerade medier med en 
lokalt avgränsad målgrupp. Studien bortser därmed från ideellt producerade medier såsom exempelvis 
närradion och kabel-tv program från Jönköpings lokal-tv förening.  

När vi talar om lokala medier menar vi de plattformar där lokala nyheter och debatt kan ta form som 
en del i den offentliga sfären. Det är betaltidningar och gratistidningar, morgontidningar och veckotid-
ningar, som antingen är tryckta på papper eller finns tillgängliga gratis på webben. Det är också lokala 
TV-sändningar via det digitala TV-nätet, men även lokala TV-nyheter i efterhand på webben. Slutligen 
är det lokalradio via SR och lokalradions nyheter på webben.  

Utöver det redan nämnda utbudet av lokalmedier, finns det idag också en uppsjö av sociala medier som 
kan hjälpa till med omvärldsbevakning eller distribution av information som ursprungligen härstammar 
från lokala medier. Många är kostnadsfria, andra tar betalt för dessa tjänster.  

 

Samtidigt som ungdomskulturella fenomen - som Twilightfilmernas barbröstade tonårsvampyrer och 
artistmyten Lady Gaga och hennes penisdiskussion - väller in över västvärlden med kraften som av 
tsunamivågor, verkar intresset för det som händer här och på grannens gata tyna bort. Det verkar ha 
hänt en del sedan Henk Prakke1969 publicerade sin avståndsteori. Prakke menade att för att en nyhet 
skulle bli publicerad måste den ha ett läsvärde. Detta är beroende av tre avstånd: tid, kultur och rum. Ju 
längre bort från läsaren desto sämre nyhetsvärde för läsaren. Det som händer nu är allra mest intres-
sant, detsamma gäller det som direkt berör läsaren, och äger händelsen dessutom rum i den absoluta 
närheten har nyheten allra störst nyhetsvärde (Hadenius & co. 2008: 301-306). 

Prakkes modell kan användas för att förklara varför vi i Sverige uppmärksammar en båtolycka mer som 
sker i Östersjön än en båtolycka i Kina. Men det verkar som om rumsaspekten, det geografiska avstån-
det, till nyheten har mindre betydelse idag än när Prakke gjorde sin modell. Den tekniska utvecklingen 
och tillgången till datorer och Internet gör att geografiska avstånd spelar mindre roll idag. Parallellt på-
går en annan process, globaliseringen, och inte minst då den kulturella delen av globaliseringen. Falk-
heimer & Heide (2003) förklarar att för att spara kostnader använder medieindustrin redan väl beprö-
vade metoder för att fylla sina kanaler. Teveprogram som Jeopardy, Parlamentet och Robinson är ex-
empel på detta. De är ”standardiserade” produkter som med små variationer kan ses världen över. På 
så vis verkar det som om vi mer och mer delar samma kultur över allt större delar av västvärlden. Det 
kulturella avståndet har minskat om vi tänker utifrån Prakkes avståndsmodell. Vi har kanske mer 
gemensamt med varandra när det gäller kulturella värderingar idag än tidigare på grund av den kulturel-
la globaliseringen.  
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Men vi tycker oss ana att jämvikten i Prakkes modell utifrån dagens situation har stött på problem. Kul-
turellt avstånd och rumsligt avstånd verkar inte längre vara två ”likvärdiga” komponenter som påverkar 
nyhetsvärdet. Det är kanske så att betydelsen av kulturellt avstånd har ökat medan betydelsen av rums-
ligt avstånd har minskat? Detta låter ju nästan som ett negativt samband. Vi testar tanken och vänder 
på det. Om vi hade haft stora kulturella avstånd i världen idag och därmed mer motstridiga värderingar, 
hade då intresset för det lokala varit större? Ja, det kanske inte är en orimlig tanke? Men globaliserings-
processen lär ju inte vända riktning, i alla fall inte inom en snar framtid. Och vad betyder ett sådant 
resonemang i så fall för intresset för det lokala i allmänhet och för lokalmediernas framtid i synnerhet?  

 

När vi i den här studien ställer oss frågan hur ungdomar i gymnasieåldern tar del av lokala nyheter finns 
det även en mängd olika slags sociala medieverktyg. Exempel är bloggar och microbloggar, sociala nätverk, 
sociala nyheter, RSS-flöden och communities. Det finns också olika sätt att se på sociala medier. Ett är 
att se dem som arenor för samtal. Ett annat är att se dem som marknadsföringskanaler. Vi tycker att de 
båda perspektiven förenas när vi hävdar att de sociala medierna är forum där det personliga har möjlig-
het att möta det offentliga. Exempel på sociala medier är Facebook, MySpace, Twitter, YouTube och 
MSN. Vi går inte in djupare på området med sociala medier då vi i vår studie enbart ser dem som ett 
redskap för gymnasieungdomars användning av de lokala medierna, vilket är den här studiens fokusom-
råde.  

Det är endast Jönköpings ungdomar vi har fokus på i den här studien och därför går vi nu vidare till Jön-
köping för att undersöka hur dess mediemarknad ser ut. Därmed kan vi bättre förstå de lokala förutsätt-
ningarna för ungdomar i Jönköping att ta del av sina lokalmedier.  

 

Jönköping är en medelstor sydsvensk kommun med 124 000 innevånare och 54 000 hushåll. Internets 
generella expansion tillsammans med nya konsumentvanor har lett till att mediemarknaden har ställts 
inför stora utmaningar under det sista decenniet. Jönköping är inget undantag. Resultatet på lokal nivå 
är att Jönköpingsborna numera har inte mindre än 12 olika professionella lokalmedier att välja bland 
när webbversionerna räknas in. Via webben kan vi dessutom nuförtiden ta del av medierna på otaliga 
sätt, exempelvis via länkar till de sociala forum där vi befinner oss på nätet. 
 
Sundin, 2009, beskriver hur mediemarknadens utveckling i Sverige och de övriga nordiska länderna 
under 2000-talet utmärks av fusioner och förvärv som förstärkt ägarkoncentrationen på nordisk nivå. 
Vi kan återkoppla till Sundins resonemang även i Jönköping. Den lokala mediemarknaden har sedan 
länge dominerats av en stark och framgångsrik lokal aktör, familjen Hamrin och Herencokoncernen. I 
koncernen ingår Hallpressen med sina nio tidningar i Småland och Västergötland. Jönköpings-Posten 
är flaggskeppet. Den dåvarande konkurrenten Smålands Folkblad ersattes 1992 av veckotidningen 
Folkbladet Jönköping, som numera även den ägs av Herencokoncernen. Dessutom köpte Jönköpings-
Posten år 2007 den lokala uppstickaren Jnytt som lyckats etablera sig som en stark aktör på nätet. Även 
lokalt i Jönköpingsregionen har ägarkoncentrationen alltså förstärkts. Men Jönköping går också emot 
strömmen. När Sveriges dagstidningar minskar till tabloid har Hallpressen valt att göra tvärtom och låta 
broadsheetformatet vara kvar. Jönköpings-Posten är också den enda större morgontidningen som har 
avstått från att satsa på webben med sitt redaktionella material. 
 
Gratistidningen har också hittat till Jönköping. Jönköping NU kommer i brevlådan varje onsdag och 
finns även på nätet. Därmed har den framgångsrika Herencokoncernen fått viss konkurrens av Lokal-
media NU som äger gratistidningen. En ytterligare aktör på den lokala mediemarknaden är SVT som 
med Smålandnytt syns både på TV och på webben. Även Bonniersfären, huvudägare till TV4 Jönkö-
ping med en TV och en nätversion, är medspelare på den lokala mediearenan. Dessutom har Sveriges 
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Radio med Radio Jönköping en roll i sammanhanget. Centerpartiets Smålandsbygdens Tidning och 
Herencos Folkbladet Jönköping når en förhållandevis liten del av den totala lokalmarknaden. Figur 1-1 
visar en enkel sammanställning av de lokala medier som verkar professionellt i Jönköping maj 2010. 
 
Efter en genomgång av den lokala mediemarknaden återkommer vi till frågan om hur våra ungdomar 
tar hjälp av medierna för att orientera sig i lokala frågor. Är de intresserade av lokala nyheter, och vilka 
lokalmedier använder de? Med dessa frågor i bagaget ger vi oss vidare för att söka information om den 
unga generation vi är intresserade av. 
 
 
Figur 1-1: Jönköpings lokala mediemarknad 

Lokalmedium 

Räckvidd i 
utgivnings-
region 

Format, platt-
form 

RS distribution 
år 2009 

TS Upp-
laga 2009 
per 
utg.dag Ägare 

Utgivning, 
sändning Politisk färg 

Jönköpings-
Posten (JP) 69 % 

papper, broad-
sheet 96 000 37 100 Herencokoncernen mån-lördag 

oberoende 
liberal 

Jnytt   webben 68 200   Herencokoncernen dagligen obunden 

Jonkoping.nu   webben     
Lokalmedia NU i 
Sverige AB dagligen obunden 

Jönköping NU 59 % papper, tabloid  68 200 
Lokalmedia NU i 
Sverige AB onsdagar obunden 

Smålandsnytt  ca 10-15 % SVT2 
ca 200 000 titta-
re per dag   SVT dagligen obunden 

Smålandsnytt på 
Webben   webben 

daglig  
nyhetsservice   

SVT, Sveriges Televi-
sion dagligen obunden 

TV4 Jönköping   TV4     Bonnierkoncernen dagligen obunden 

TV4 Jönköping 
på webben   webben     Bonnierkoncernen dagligen obunden 

Folkbladet Jön-
köping 7 % papper, tabloid   1 800 Herencokoncernen fredagar 

social-
demokratisk 

Smålandsbygdens 
Tidning (SmbT) 4 % papper, tabloid   2 700 Centerpartiet fredagar centerpartist. 

 SR P4 Jönkö-
ping 

ca 30 % 
daglig räck-
vidd i P4 SRP4 

103 000 per 
dygn 1 800 Sveriges Radio, SR fredagar obunden 

 SR P4 Jönkö-
ping    webben 

daglig nyhets 
service 2 700 Sveriges Radio, SR fredagar centerpartist. 

  

 

Ungdomarna som nu står på tröskeln till vuxenvärlden är den första generationen som fullt ut är in-
doktrinerad av det digitala och uppkopplade samhället. Ett antal nya namn på den här generationen 
florerar i forskning och media. Exempel är ”Electronic Generation”, som antas vara både bättre infor-
merad och i högre grad demokratisk, fantasifull och socialt ansvarstagande än tidigare generationer 
(Tapscott, 1997). Ytterligare begrepp som syftar till att beskriva generationen i fråga är ”Net Genera-
tion” (Oblinger & Oblinger, 2005), ”Digital Natives” (Prensky, 2001), ”Millennials” (Howe & Strauss, 
2000) och ”Homo Zappiens” (Veen, 2003). 

Olsson & Olsson förklarar att det är ”zappandet” som är det utmärkande draget hos de unga. De har 
inga problem med att hantera flera olika mediekanaler på samma gång. De har koll på hur tv-
programmen är uppbyggda och byter kanal efter hur de mest intressanta delarna visas inom respektive 
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kanal. De kan redogöra för handlingen och innehållet ändå även om det kanske är på ett mer ytligt 
plan. Men samtidigt som läxorna läses, musik lyssnas på, chat-konversationer sker på nätet, tittar de på 
sina favoritprogram. Och det är inget problem för dem rent tekniskt. De har utvecklat nya sätt att 
kommunicera och de föredrar det skrivna ordet via mobiltelefoner och datorer, säger Olsson & Olsson 
i sin bok Från Homo Sapiens till Homo Zappiens (2006).  
 

 

Varje årskull elever i Jönköpings kommuns gymnasieskolor omfattar ungefär 2 000 ungdomar. Alla 
gymnasieutbildningar är treåriga, vilket betyder att totalt cirka 6 000 går i Jönköpings gymnasier. En del 
av dessa elever går i privata friskolor eller i gymnasiesärskolan och ingår inte i denna studie, som bara 
omfattar de fyra centrala kommunala gymnasierna, Bäckadalsgymnasiet, Erik Dahlbergsgymnasiet, Per 
Brahegymnasiet och Sandagymnasiet.  
 
Studiens population, gymnasieungdomarna i Jönköping 2010, kan anses vara lite extra intressant att 
titta på eftersom den består av de stora barnkullarna från början av 90-talets babyboom. Ungdomarna 
är födda 1991, 1992 och 1993, och sett utifrån deras stora antal kan de komma att få en osedvanligt 
stor betydelse för en framtida mediemarknad. 
 
I skolans styrdokument skiljer man mellan studieförberedande, mer teoretiskt inriktade, och yrkesför-
beredande, mer praktiskt inriktade, gymnasieprogram. Indelningen nedan är hämtad från Skolverket: 

o De studieförberedande programmen är: estetisk (ES), international baccalaureate (IB), naturveten-
skap (NV), samhällsvetenskap (SP), teknik (TE) samt waldorf (W).  

o Till de yrkesförberedande räknas: barn- och fritid (BF), bygg (BP), el (EC), energi (EN), fordon 
(FP), handels- och administration (HP), hantverk (HV), hotell- och restaurang (HR), industri 
(IP), livsmedel (LP), medie (MP), naturbruk (NP) samt omvårdnad (OP) (Skolverket PM,2009-
02-20). 

Av de nämnda programmen finns waldorfs-, livsmedels- och naturbruksprogrammen inte bland de fyra 
kommunala skolor vi undersöker i den här studien. Däremot tillkommer JING, Jönköpings Internatio-
nella Näringslivsutbildning, vilken vi kategoriserar som en studieförberedande utbildning eftersom in-
formationen vi fått från Jönköpings kommun benämner denna som näraliggande naturvetenskapspro-
grammet och samhällsvetenskapsprogrammet. I det här sammanhanget kan vi också tillägga att det 
finns olika sociologiska synsätt på hur gymnasievalet görs. Det kan vara ett aktivt val av en individ, men 
det kan också vara något som man tilldelas av utifrån kommande sociala faktorer. Forskning om sam-
banden mellan gymnasieval och socialgruppstillhörighet visar att det är föräldrarnas utbildningsnivå 
mer än ekonomiska status som avgör på vilket gymnasieprogram eleverna hamnar, och att det är det 
naturvetenskapliga programmet som står högst i hierarkin (Vetenskapsrådets rapportserie, 2, 2008).  
 

 

 

Institut som undersöker svenskarnas medieanvändning 

Svenska Nordicom är ett nordiskt informationscenter för Medie- och kommunikationsforskning. Or-
ganisationen är en institution inom Nordiska Ministerrådet och har en utgångspunkt i den akademiska 
forskningen. Med syfte att utveckla mediekunskapen och bidra till att forskningsresultat synliggörs sam-
lar Nordicom in, bearbetar och ger ut kunskap till olika brukargrupper i Norden, Europa och övriga 
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världen. Nordicom är det institut som bidrar med merparten av tidigare kunskap inom vårt område. Ett 
annat organ som bedriver forskning inom området för vårt intresse är SOM, vilket står för Samhälle, 
Opinion och Medier. SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universi-
tet som samarbetar med forskare inom en rad olika fält i syfte att belysa opinioner och samhällsutveck-
ling. Ett tredje institut som förser oss med information i ämnet är Radio- och TV-verket (RTVV), som 
är en statlig myndighet inom medieområdet som arbetar under Kulturdepartementet. RTVV har bland 
annat till uppgift att följa medieutvecklingen och sprida kunskap om den till allmänheten. 

Medieanvändningen i minuter 

Av informationen från bakgrundskapitlet framgår att ny digital teknik, Internets genomslag och en 
ökad tillgång på bredband är några av faktorerna som har lett till att det samlade medieutbudet i landet 
är betydligt större idag än tidigare. Men trots den ökade mängden kanaler och det ökade nyhetsutbudet 
spenderar svenskarna i stort inte mer tid på medier och nyhetskonsumtion (Engblom & Wormbs, 2007, 

Nordicoms Mediebarometern, 2008). Tittar man däremot enbart på ungdomarnas medietid, finner man att 
den faktiskt har ökat något för landet under det senaste decenniet, med en dryg halvtimme per dag, 
samtidigt som ungdomarna använder traditionella medier som TV, radio, CD och böcker i mindre grad. 
28 procent av deras medietid ägnades åt Internet år 2007 från att endast ha utgjort någon enstaka pro-
cent år 1997. Detta kan jämföras med barn och äldre vilka ligger kvar på ungefär samma tid år 2007 
som år 1997 (Mediebarometern 2007). I figur 2-1 nedan visualiseras att år 1999-2008 har morgontid-
ningen stadigt legat runt 20 minuter genomsnittlig läsning per dag, samtidigt som radioanvändningen 
minskat, ligger ganska oförändrat och Internet har ökat markant. Det verkar alltså som om den ökade 
internetanvändningen hittills inte har påverkat morgontidningsläsning och tv-tittande nämnvärt när 
man tittar på hela befolkningen i stort. 
 
Figur 2-1: Medieanvändning i minuter 9-79 år, 1999-2008 

 

Radio- och TV-verket redogör i sin rapport Medieutveckling 2009 för hur bra Sverige står sig i en in-
ternationell jämförelse när det gäller dagstidningsläsning. Sverige ligger på en fjärde plats i världen när 
det gäller dagstidningsläsning (RTVV, 2009) Det är fortfarande morgontidningarna som är det domine-
rande nyhetsmediet, men vanan att läsa papperstidningar minskar. Det har däremot skett en generell 
tillbakagång i radiolyssnandet. I synnerhet ungdomar och unga vuxna lyssnar mindre på radio. Den yngre 
publiken lyssnar också i större utsträckning på kommersiell lokalradio än den äldre publiken som hellre 
lyssnar på Sveriges Radio, SR. Under det senaste decenniet har det svenska TV-landskapet förändrats. 
Allt fler kanaler och större tillgång till TV-tittande i och med att TV kan konsumeras via datorn och 
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mobiltelefonen har dock inte lett till att den totala tittartiden har ökat i samma utsträckning. På det eu-
ropeiska planet syns en allt mer påtaglig konvergens mellan TV och Internet (Radio- och TV-verket, 
2009).  

Ingen skillnad i hur kvinnor och män använder medier 

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2008 redovisar siffror från befolkningens medieanvändning (9-79 
år, antal minuter) som tyder på att det inte finns någon egentlig skillnad i hur kvinnor och män använ-
der dagstidningar, TV och radio. Däremot finns det en skillnad i hur många minuter per dag kvinnor 
respektive män använder Internet. Männen använder Internet i 80 minuter medan kvinnornas motsva-
rande siffra endast är 57 minuter.   

 

Annika Bergström, SOM-institutet (2002) har undersökt ungas nyhetsvanor i Västsverige och säger sig 
ha hittat den faktor som enligt henne ger störst utslag för nyhetskonsumtion, nämligen politiskt intres-
se. Ungdomar (15-29 år) som är politiskt intresserade har en högre konsumtion av samtliga undersökta 
nyhetsmedier.  

Morgontidningsläsningen 

I gruppen 15-24 år var morgontidningsläsningen i genomsnitt 17 minuter per dag enligt Nordicom 
2008. I gruppen 25-44 år var genomsnittet 24 minuter per dag, i gruppen 45-64 år, 31 minuter och i 
gruppen 65-79 år var det 46 minuter per dag. Ulrika Andersson (2007:8) säger att ”Tendensen för be-
folkningen som helhet är att andelen prenumeranter och läsare av morgontidningar har minskat de 
senaste åren, men det är framför allt bland de unga vuxna (i åldrarna 20-39 år) som denna utveckling är 
som tydligast”. Ylva Ulfsdotter Eriksson, SOM-institutet(2002) har granskat klassbakgrundens betydel-
se för högre studier. Granskningen visar att ungdomar från tjänstemanna/akademikerfamiljer i större 
utsträckning tar del av morgontidningen Göteborgs-Posten (GP) än ungdomar ifrån arbetarklass.  
 
Figur 2-2: Medieanvändning en vanlig dag i åldern 15-24 år (från Nordicom 2008) 

 

I figur 2-2 ovan till vänster ser vi att 51 % av 15-24 åringarna läser morgontidningen varje dag. Figuren 
ovan till höger visar hur stora skillnader det är mellan morgontidningsläsning i olika åldersgrup-
per(Nordicom-Sveriges Mediebarometer, 2008). 

Den nationella SOM-undersökningen 2009 visar att regelbunden morgontidningsläsning, minst fem 
dagar i veckan, i gruppen 15-29 år, ligger på 36 %. Regelbundna morgontidningsläsare på papper, minst 
fem dagar i veckan i gruppen 20-29 år, är 33 % år 2009. I gruppen 15-29 år är 23 % regelbundna mor-
gontidningsläsare på nätet (minst tre dagar i veckan). Av de som är födda 1980-1989 har 32 % tillgång 
till prenumeration i hushållet. I gruppen 15-29 år har 94 % tillgång till internet.  
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Figur 2-3: Medieanvändning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociala medier eller bloggsfären 

De äldre i befolkningen är de flitigaste användarna av e-post, informations- och faktasökning och även 
dagstidningsläsning på nätet. De yngre söker sig mest till så kallade sociala medier och lyssnar på mu-
sikfiler. Men totalt sett är det enbart 8 procent av Internetanvändarna som ägnar sig åt detta en genom-
snittlig dag. Ungdomarna (15-24 år) ligger i topp med 17 % användning av sociala medier per genom-
snittsdag (Nordicom, Mediebarometern 2008). 

Radiolyssnandet 

Den nationella SOM-undersökningen (2010:01) visar att endast 6 % i åldersgruppen 15-29 år lyssnar på 
lokalnyheter i radions P4 minst fem dagar per vecka. I gruppen 20-29 år lyssnar 5 % på lokalradionyhe-
terna minst fem dagar/vecka. Generellt sett för befolkningen lyssnar lågutbildade mer på lokalnyheter i 
radions P4 än högutbildade. Landsortsbor lyssnar betydligt mer än storstadsbor. SIFO Radioundersök-
ningar (2009) redovisar inte någon statistik för ungdomar i gymnasieåldern utan delar in den yngsta 
åldersgruppen i 9-19 år, varav 7,5 % lyssnar på P4 radio Jönköping dagligen.  

 

När vi har gått igenom svensk forskning inom medieanvändning kan vi konstatera att det finns en 
mycket betydande sådan vad gäller medieanvändningen i landet över tiden, speciellt när det gäller de 
traditionella medierna. Men som vi ser det finns det en klar lucka i detta forskningsområde när det gäll-
er ungdomar i gymnasieåldern. I Nordicoms omfattande undersökningar är den aktuella åldersgruppen 15-
24 år, vilket inkluderar både gymnasie- och flera högskole- eller arbetsår. Vi anser att det är intressant 
fokusera på gymnasieungdomarna nu 2010 eftersom de har kommit att ta täten i en förändrad medie-
användning. Deras förhållande till medier och deras beteendemönster kan därmed ge en inblick i hur 
våra medievanor generellt kan komma att utvecklas framöver. Vi har heller inte funnit någon forskning 
som presenterar hur den totala konsumtionen av lokala medier på en ort ser ut. Däri ligger vårt forsknings-
problem; det saknas undersökningar som tittar på gymnasieungdomars relation till lokala medier. 
 
Vi kan sammanfatta vår problemformulering så här. Mediemarknaden har förändrats både globalt och 
lokalt. Det finns fler medier och nya användningssätt har växt fram. På det lokala planet finns numera 



 

 

 

11 

fler lokala mediealternativ än många på orten känner till. Är ungdomarna intresserade av det lokala? Tar 
de del av de lokala medierna? Vad är det i så fall som intresserar dem i medierna? Engagerar de sig själ-
va i samhällsdebatten på något vis? Annars riskerar vi kanske en haltande demokrati? 
 

 

Det uttalade syftet med studien är att beskriva Jönköpings gymnasieelevers användning av 
lokala medier.  

Syftet är inte att redogöra för hur eleverna går tillväga när de tar del av lokala medier, exempelvis hur 
länge de ger ett lokalmedium sin uppmärksamhet, eller när och var de använder lokala medier. Inte 
heller avser studien att försöka sig på att lämna kausala förklaringar till varför det förhåller sig så som 
det gör. Studien syftar enbart till att ge kartlägga nuläget, våren 2010, och har alltså ingen ambition att 
presentera en utveckling över tiden. Vi vill också påpeka att den här studien enbart är inriktad på profes-
sionellt producerade medier med en lokalt avgränsad målgrupp. Syftet, som vi här delar in i fyra fråge-
ställningar, består i att beskriva 

1. Användarfrekvens: Vilka medier används och hur ofta sker det?  

2. Intresseområden: Vilka ämnesområden i medierna intresserar ungdomarna?  

3. Personlig uppmärksamhet: Har ungdomarna själva eller deras närstående uppmärksammats i 
och av medierna? 

4. Delaktighet: I vilken utsträckning har gymnasieungdomarna frivilligt varit delaktiga i medierna?  

 

När vi nu har gått igenom allehanda beskrivningar av den unga generationen på temat ”net generation”, 
”homo zappiens”, ”digital natives” och så vidare, har vi i den första hypotesen anledning att tro att 
ungdomarna avstår från tryckt media till förmån för nättidningar. Nordicom har visat hur tidningsläs-
ningen minskar i åldersgruppen 15-24, och våra gymnasieungdomar är ännu yngre, 16-19 år. Eftersom 
Jönköpings-Posten inte har någon lokal nättidning utan istället har köpt Jnytt, antar vi i hypotes två, att 
Jnytt är det mest frekvent använda lokalmediet. Nästa gissning utgår ifrån nämnda Ulfsdotter Erikssons 
påstående att ungdomar från tjänstemanna- och akademikerfamiljer i större utsträckning tar del av 
morgontidningen än de från arbetarklass. Detta leder oss till antagandet i den tredje hypotesen att ung-
domar som går studieförberedande program använder lokala medier lite mer än de som valt yrkesför-
beredande gymnasieprogram. I den fjärde hypotesen vill vi testa om Mediebarometerns konstaterande 
att det inte är någon egentlig skillnad i medieanvändning bland killar och tjejer även gäller bland ung-
domar i Jönköping. Den femte hypotesen anknyter liksom den första hypotesen till ungdomars närvaro 
på nätet. Vi tror att ungdomarna använder sociala medier som ett verktyg när de tar del av nyheter. 
Vilda gissningar om ungdomars intressen följer i hypoteserna sex, sju och åtta. I den nionde hypotesen 
gör vi antagandet att de flesta har varit med i Jönköpings-Postens firarsidor, varenda unge har väl nå-
gon gång varit med på födelsedagsbild, antar vi som flerbarnsmammor med erfarenhet i fenomenet, 
och tänker att detta kan säkert bidra till att ungdomarna känner sig närmre sin lokaltidning vilket kan-
ske kan gynna användningen. Hypotes tio avslutar utifrån ett samtalsdemokratiskt önsketänkande om 
att ungdomarna som är ”the digital generation” och bara en knapptryckning från kommentarer och 
inlägg säkerligen har deltagit själva i medierna någon gång. 
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Hypoteser om användarfrekvens 

1. Jönköpings ungdomar läser sällan tryckt media utan läser hellre nättidningar. 
2. Jnytt är Jönköpings mest frekvent använda lokalmedium bland ungdomar i gymnasieålder. 
3. De ungdomar som går studieförberedande gymnasieprogram använder lokala media i större ut-

sträckning än de som går gymnasieprogram med yrkesförberedande syfte.  
4. Det är ingen skillnad i hur frekvent killar och tjejer tar del av lokalmedia. 
5. Ungdomarna använder sociala medier som ett verktyg för att ta del av lokala nyheter. 

Hypoteser om intresseområden 

6. De flesta ungdomarna är mest intresserade av sport och nöjen. 
7. Endast en liten del av ungdomarna är intresserade av politik. 
8. En majoritet av ungdomarna är ointresserade av lokala frågor. 

Hypoteser om personlig uppmärksamhet  

9. De flesta ungdomarna eller deras närstående har vid något tillfälle uppmärksammats i Jönkö-
pings-Posten. 

Hypoteser om delaktighet 

10. De flesta ungdomar har någon gång deltagit aktivt i medierna. 

 

I studien har vi använt en enkätundersökning med 55 frågor inom sju frågeområden. Det är enkäterna 
från dessa som utgör våra analysenheter. Undersökningen har genomförts under fem arbetsdagar i maj 
2010. Med hjälp av klasschema besökte vi då personligen de klasser som lottats fram för undersökning. 
Samtliga fyra centrala kommunala gymnasieskolor i Jönköpings kommun ingår i studien: Bäckadals-
gymnasiet, Erik Dahlbergsgymnasiet, Per Brahegymnasiet och Sandagymnasiet. Respondenterna utgör 
cirka 9 % av populationen, eller 461 svarsenkäter. 
  

 

Datainsamlingen började med att vi fick information från centrala Skol- och barnomsorgsförvaltning 
(SBF) samt datalistor från de fyra gymnasieskolorna. Eftersom vi behövde klassindelningar använde vi 
listorna från gymnasieskolorna. Därefter identifierade vi antal elever och fördelning inom klasser och 
gymnasieprogram. Vårt mål var att nå ett strategiskt urval, proportionerligt stratifierat för att så väl som 
möjligt motsvara den verkliga sammansättningen av elever på de olika gymnasieprogrammen. Målet var 
att undersöka 10 % av populationen, 521 av de totalt 5215 eleverna. Av två anledningar gjorde vi inte 
ett obundet slumpmässigt urval (OSU) på individnivå. För det första hade det varit för tidskrävande och 
för det andra hade det kunnat medföra att gymnasieprogram med ett litet elevantal inte skulle ha repre-
senterats alls, då vi sökte 10 % av populationen. Vi gjorde istället ett OSU på ”kvartsklassnivå”. Vi mul-
tiplicerade helt enkelt varje gymnasieprograms klasser med fyra för att dela in klasserna i mindre och 
fler grupper, så att alla individer på gymnasieskolan skulle få så likartad chans som möjligt att komma 
med i undersökningen. Exempelvis var eleverna på Byggprogrammet 253 elever fördelade i 14 klasser. 
10 % av 253 blir 25 elever att undersöka. Vi klyver varje byggklass i fyra kvartar och får 56 kvartsklasser 
med 4,52 elever i varje, viket ger oss 6 kvartsklasser att undersöka. Klasserna numreras 01-56 och en 
slumptalstabell används. När fler än en kvartklass ska tas ut fyller vi i första hand på med de intilliggan-
de kvartklasserna i samma helklass, varefter vi gör en ny slumpdragning. 
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Det slutliga urvalet blev inte riktigt proportionerligt, även om alla gymnasieprogrammen kom att repre-
senteras. 82 % av det ultimata, proportionerligt riktiga antalet elever från de yrkesförberedande program-
men kom med i urvalet, 177 istället för 216, alltså färre än önskat. Från de studieförberedande programmen 
fick vi istället ett för stort elevunderlag, 271 svarsenkäter mot de proportionerligt riktiga 222, vilket gav 
122 % av önskat antal. I bilaga 2 visar vi de exakta urvalsproportionerna inom respektive program. 
 
Figur 4-1: En översiktsbild av urvalets spridning inom de 18 olika gymnasieprogrammen 

 
 
 
 

 

Vid utformningen av enkäten har vi lärt oss av SOM-institutets enkätkonstruktioner, både när det gäller 
hur svarsalternativen kan struktureras i form av rangordning och principen med en övergripande fråge-
rubrik som omfattar en rad likartade underliggande frågor. Syftet att beskriva gymnasieelevernas an-
vändning av lokala medier har brutits ner i några hypoteser som ska bevisas eller motbevisas av empirin. 
Därför är samstämmigheten mellan våra hypoteser och enkätens utformning av avgörande betydelse 
för hur operationaliseringen utfaller. Vår enkät har delats in i sju frågeområden benämnda A-G, se bila-
ga 3a-3d. Frågeområde G innehåller bakgrundsvariabler. Frågeområdena A-F har konstruerats så att 
alla frågor under A har en gemensam frågerubrik, till exempel: Hur ofta brukar du ta del av följande 
lokala medier? Under frågerubriken radas sedan tolv olika mediealternativ upp där eleverna på vart och 
ett anger svaret. Genom att vi väljer att testa våra empiriskt prövbara hypoteser mot vårt empiriska 
material får vi veta om de förkastas eller förstärks och får på så vis svar på vår frågeställning. Alltså har 
vi valt en hypotetisk-deduktiv ansats, utifrån en positivistisk grundsyn, då vi eftersträvat att inhämta informa-
tion som är så fri från egna tolkningar som möjligt om hur det verkligen förhåller sig med gymnasie-
ungdomarnas medieanvändning. En utförlig diskussion om vårt metodval följer i resultatdelen. 
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Figur 5-1: Ungdomars medieanvändning 
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Hypoteser om användarfrekvens, hypotes 1: 

Jönköpings ungdomar läser sällan tryckt media utan läser hellre nättidningar. Nej, denna hypotes får förkastas. 
Resultatet i figur 5-1 ovan säger att Jönköpings gymnasieungdomar hellre läser Jönköpings tryckta me-
dier än nättidningar. Vi kan se att Jönköpings-Posten har den högsta användarfrekvensen med 26 % 
dagliga eller nästan dagliga användare. Nättidningen Jnytt har en betydligt lägre motsvarande andel på 
12 %. När det gäller veckoanvändning, som enkäten definierar med ”någon eller några gånger per 
vecka” och ”varje vecka”, når Jönköpings-Posten 35 %, nättidningen Jnytt 19 %, gratistidningen 
JÖNKÖPING NU på papper 21 %, medan dess webbvariant jonkoping.nu endast når 1 % dagliga 
användare. 

Hypoteser om användarfrekvens, hypotes 2: 

Jnytt är Jönköpings mest frekvent använda lokalmedium bland ungdomar i gymnasieålder. Nej, fel igen, Jnytt är inte 
det mest frekvent använda lokalmediet. Hypotesen förkastas. Se Figur 5-1 ovan. Slår vi ihop de båda 
parametrarna ”dagligen eller nästan dagligen” och ”någon eller några gånger per vecka” hamnar Jönkö-
pings-Posten etta med 61 %, TV4 Jönköping tvåa med 48 %, SVT Smålandsnytt på TV trea med 33 % 
och Jnytt först på fjärde plats med 31 %. Om vi tittar på användarfrekvens dagligen till nästan dagligen 
har 12 % av gymnasieeleverna har svarat att de tar del av Jnytt ”dagligen eller nästan dagligen”, vilket 
ger Jnytt en delad andraplats tillsammans med TV4 Jönköping (TV).  Som nämndes ovan intar Jönkö-
pings-Posten förstaplatsen med sina 26 % användare dagligen till nästan dagligen. 

Hypoteser om användarfrekvens, hypotes 3: 

De ungdomar som går studieförberedande gymnasieprogram använder lokala media i större utsträckning än de som går 
gymnasieprogram med yrkesförberedande syfte. Hypotes 3 kan inte i sin helhet varken förkastas eller förstärkas. 
Hypotesen förstärks svagt när det gäller papperstidningarna Jönköpings-Posten och JÖNKÖPING 
NU. Däremot förkastas hypotesen när det gäller nättidningen Jnytt samt TV4 Jönköping. Samtidigt ska 
sägas att det finns stora skillnader i användarfrekvens mellan vissa gymnasieprogram. Dessa upptäcks 
dock inte i denna jämförelse, utan tas upp i resultatdiskussionen. 
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Figur 5-2: studie- och yrkesförberedande programs användarfrekvens, dagligen till nästan dagligen 

 

 

Jönköpings-Posten: 28 % av eleverna på studieförberedande gymnasieprogram uppger att de tar del av 
Jönköpings-Posten dagligen eller nästan dagligen. På de yrkesförberedande programmen är siffran 25 
%. En liten skillnad finns alltså. För Jönköpings-Posten förstärks hypotesen, om än svagt. Jnytt: På de 
studieförberedande gymnasieprogrammen uppger 11 % att de tar del av Jnytt dagligen eller nästan dag-
ligen, jämfört med 14 % av eleverna på de yrkesförberedande programmen. Hypotesen förkastas för 
Jnytt. TV4 Jönköping: Här skiljer det bara 1 %, bland studieförberedande programelever tar 12 % del 
av TV4 Jönköping, dagligen eller nästan dagligen, mot 11 % hos de elever som går yrkesförberedande. 
Hypotesen förkastas för TV4 Jönköping. JÖNKÖPING NU: Här finns en skillnad. Bland eleverna på 
studieförberedande gymnasieprogram uppger 23 % att de tar del av tidningen varje vecka, medan 17 % 
av eleverna på yrkesförberedande gymnasieprogram ger samma svar. Skillnaden på 6 % gör att hypote-
sen förstärks svagt. 

Hypoteser om användarfrekvens, hypotes 4: 

Det är ingen skillnad i hur frekvent killar och tjejer tar del av lokalmedia. Den samlade resultatbilden leder till att 
hypotesen ska förkastas. Då killarna mer frekvent tar del av Jönköpings-Posten, så har JÖNKÖPING 
NU i större utsträckning hittats av tjejerna. 
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Figur 5-3: Skillnad i killars och tjejers medieanvändning 

 
 
Även här undersöker vi skillnaderna i de mest frekvent använda lokalmedierna. Figur 5-3 visar att 31 % 
av killarna mot 22 % av tjejerna uppger att de tar del av Jönköpings-Posten dagligen eller nästan dagli-
gen. Hypotesen förkastas, det finns en skillnad. 
 
Även beträffande Jnytt finns en skillnad. Nästan 14 % av killarna uppger att de tar del av Jnytt dagligen 
eller nästan dagligen, mot 10 % av tjejerna. Här är skillnaden dock så liten att hypotesen inte kan för-
kastas. Det finns också en skillnad när det gäller användningen av TV4 Jönköping även om den är 
mindre. Nästan 14 % av killarna uppger att de tar del av TV4 Jönköping dagligen eller nästan dagligen, 
jämfört med 11 % av tjejerna. Här är skillnaden så liten att hypotesen inte kan förkastas. Användningen 
av JÖNKÖPING NU (papperstidning) visar en skillnad, men nu åt andra hållet. Av tjejerna uppger 
nästan 27 % att de tar del av JÖNKÖPING NU varje vecka medan endast 15 % av killarna gör det. 
Nästan dubbelt så många tjejer som killar tar alltså del av JÖNKÖPING NU. Hypotesen förkastas 
med råge, det är stora skillnader i hur killar och tjejer använder JÖNKÖPING NU. 
 

Hypoteser om användarfrekvens, hypotes 5: 

Ungdomarna använder sociala medier som ett verktyg för att ta del av lokala nyheter. Absolut, det stämmer. Den 
här hypotesen får stöd av empirin. Som vi ser i figur 5-4 svarar en hög andel av eleverna att de använ-
der sociala medier dagligen eller nästan dagligen för att ta del av lokala nyheter. Det finns också en 
ganska stor skillnad mellan de olika programkategorierna. 48 % av de eleverna i de studieförberedande 
gymnasieprogrammen använder sociala medier för att ta del av lokala nyheter, medan bara 41 % av de 
yrkesförberedande programmen gör detsamma.  
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Figur 5-4: Sociala medier och Jönköpings-Posten 

 

 

Hypoteser om intresseområden, hypotes 6: 

De flesta ungdomarna är mest intresserade av sport och nöjen. Nej, resultatet visar att hypotesen är falsk och ska 
förkastas. I Figur 5-5 kan vi se att i topp ligger olyckor och brott som 61 % tycker är intressant. På 
andra plats kommer nöjesartiklar med 55 %. Lokala nyheter ligger på tredjeplats med 50 %. 46 % har 
svarat att de är intresserade av sportartiklar. Sport och nöjen hamnar därmed först på fjärde respektive 
andra plats i Jönköpings ungdomars intresseliga.  

Könsskillnaderna är små förutom i tre fall. Intresse för kulturartiklar och familjenyheter ligger bland de 
lägsta, men fler tjejer än killar intresserar sig för dessa. Om man delar upp det totala sportintresset på 
46 % efter kön, så står killarna för 30 % och tjejerna för 16 %. 
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Figur 5-5: Intressetoppen 

 

 

Hypoteser om intresseområden, hypotes 7: 

Endast en liten del av ungdomarna är intresserade av politik. Ja, det stämmer delvis, hypotesen förstärks i en 
jämförelse med det övriga medieinnehåll vi frågat eleverna om. I enkäten har visserligen politik, eko-
nomi och samhälle lagts samman till ett intresseområde, se Figur 5-5 ovan, och därmed kan inte meto-
den tillåta att vi uttalar oss om hur svagt intresset är för endast området politik. 28 % ger en sjätteplats i 
sammanhanget. Vi kan alltså konstatera att intresset för politik är svagt i förhållande till vissa andra 
områden, se figur 5-5. Men vad är ”en liten del” av ungdomarna egentligen i ett politiskt sammanhang? 
Det har vi inget svar på, vi har inte tittat på hur ungdomars politikintresse ser ut i andra delar av värl-
den, kanske är detta resultatet i en sådan jämförelse ett gott resultat? Det beror ju på vad man anser att 
”liten” del betyder i just det här sammanhanget.  

Vi har noterat en skillnad mellan eleverna på studieförberedande och yrkesförberedande gymnasiepro-
gram. När materialet bryts ner på detta sätt uttrycker 33,3% av eleverna på studieförberedande gymna-
sieprogram intresse för detta område, med en motsvarande siffra på 19,8% inom yrkesförberedande 
gymnasieprogram, vilket är en ganska stor skillnad.   

Hypoteser om intresseområden, hypotes 8: 

En majoritet av ungdomarna är ointresserade av lokala frågor. Nej, det stämmer inte med vårt resultat. Hypote-
sen måste förkastas, eftersom 50 % av ungdomarna säger att de är intresserade av lokala frågor.  
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Hypoteser om personlig uppmärksamhet, hypotes 9: 

De flesta ungdomar eller deras närstående har vid något tillfälle uppmärksammats i Jönköpings-Posten. Ja, det stäm-
mer, resultatet visar att hypotesen förstärks. Av figur 5-6 nedan framgår att de som uppmärksammats 
två gånger eller fler i JP utgör 49 % av det totala urvalet, och ytterligare 23 % svarar att de uppmärk-
sammats i JP åtminstone vid ett tillfälle. De sammanlagda Ja-svaren för JP uppgår alltså till 72 %. På 
andra plats kommer Jnytt följt av JÖNKÖPING NU (papperstidningen) och lokalradion SR P4 Jön-
köping. 

 

Figur 5-6: Förekomst i firarsammanhang 

 

 

Hypoteser om delaktighet, hypotes 10: 

De flesta ungdomar har någon gång deltagit med egna synpunkter. Nej, tvärtom. Tittar man på helheten så ligger 
svaret ”nej, aldrig” i intervallet 83-95 % för de olika medierna. Hypotesen måste förkastas. Då delaktig-
het ändå sker, är Jönköpings-Posten och Jnytt de vanligaste kanalerna. 5 % uppger att de deltagit med 
egna synpunkter två gånger eller fler i Jönköpings-Posten och ytterligare 12 % har gjort det en gång. I 
Jnytt är siffran 6 % för två gånger eller fler och 8 % för en gång. Värt att notera här är att i webbasera-
de Jnytt har fler lämnat synpunkter flera gånger än i Jönköpings-Posten, trots att användarfrekvensen är 
större i Jönköpings-Posten. Samma mönster går igen när man jämför papperstidningen JÖNKÖPING 
NU och webbversion jonkoping.nu; fler tar del av papperstidningarna än motsvarigheterna på webben, 
men deltagande med egna synpunkter sker oftare via webben. Frågan som ställdes i enkäten var: har du 
själv valt att delta med egna synpunkter som insändare, debattinlägg, bloggkommentar, omröstning 
eller liknande i följande medier? För fullständig redogörelse av svaren, se bilaga 5.  
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Empirin visar att de traditionella medierna har en fortsatt stark position i den åldersgrupp vi undersökt. 
Den totalt dominerande morgontidningen Jönköpings-Posten, i gammaldags broadsheetformat på 
papper, behåller positionen som det mest frekvent använda lokalmediet, och därefter kommer de lokala 
nyheterna från TV4 Jönköping på TV4. Utmanaren Jnytt, som ortens enda nättidning, delar tillsam-
mans med TV4 Jönköping, andraplatsen i den dagliga eller nästan dagliga användningen.  Därmed har 
Jönköpings-Posten med sina 26 % dagliga eller nästan dagliga läsare i alla fall fått lite inbördes konkur-
rens. Från ett ungdomsperspektiv kan man alltså konstatera att Herencokoncernen är ägare till de båda 
största lokaltidningarna, även om de ännu inte delar redaktionellt innehåll.  

Konkurrensen mellan lokalmedierna kanske har varit en aning svag, men i och med att gratistidningen 
JÖNKÖPING NU når 21 % ungdomsanvändning varje vecka har även denna nu etablerat en ställning 
på ungdomarnas mediemarknad. Ungdomarna har ett stort lokalt medieutbud till sitt förfogande men 
de nyare webbversionerna är placerade en bra bit från medietoppen av ungdomarna, Jnytt undantaget, 
som uppenbarligen har något som tilltalar våra ungdomar.  

Från resultatet ovan kan vi också konstatera att de tankar vi hade då vi planerade för vårt urval stäm-
mer med verkligheten. Det finns skillnader mellan olika elevgruppers medieanvändning. Användningen 
av lokala medier är inte jämnt fördelat inom populationen. Däremot har vi nu sett att en indelning i 
studie- och yrkesförberedande gymnasieprogram är för grovmaskig för att fånga alla olikheter som 
finns inom populationen. Men när indelningen bryts ner på gymnasieprogramsnivå blir en mängd skill-
naderna plötsligt uppenbara. Figur 5-4 ovan visar spridningen i lokal medieanvändning mellan gymna-
sieelever från olika gymnasieprogram, dagligen till nästan dagligen. Här framträder en annan bild än när 
vi endast jämför utifrån de två kategorierna studie- och yrkesförberedande gymnasieprogram, figur 5-2. 
Det verkar särskilt som om gruppen yrkesförberedande gymnasieprogram är för heterogen för att en 
samlad bild ska illustrera skillnaderna som finns. Kanske har eleverna - huvudsakligen flickor - på det 
yrkesförberedande barn- och fritidsprogrammet mer gemensamt i sina medievanor med de studieförbe-
redande programmen, än de övriga yrkesförberedande programmen.  

Samtidigt verkar det som om flera yrkesförberedande programelever kompenserar sin lägre användning 
av Jönköpings-Posten med andra medier, särskilt Jnytt och JÖNKÖPING NU. De elever som angett 
lägst användarfrekvens på Jnytt är Energiprogrammet, Estetiska programmet, samt Individuella pro-
grammet där ingen (0 %) tar del av Jnytt dagligen eller nästan dagligen. Hotell- och restaurangpro-
grammet ligger i topp med nästan 36 % daglig användning. På andra plats kommer Industriprogram-
met med 22 % och Omvårdnadsprogrammet med 21 %. När det gäller gratistidningen JÖNKÖPING 
NU så uppger användare på olika gymnasieprogram att de läser tidningen varje vecka enligt följande: 
Högst ligger Hotell- och restaurangprogrammet på 43 % samt Omvårdnadsprogrammet på 32 %. Lägst 
ligger Elprogrammet på 0 %. 

I ett resultat som baseras på hela befolkningen, 9-79 år, fann Nordicom ingen skillnad på mäns och 
kvinnors medieanvändning förutom när det gäller Internet. Männen använder Internet mer än kvin-
norna enligt Nordicom. Vårt resultat är ett helt annat. Det finns ganska stora skillnader i hur killar och 
tjejer använder media. Killarna tar del av Jönköpings-Posten mer frekvent medan tjejerna oftare tar del 
av JÖNKÖPING NU som är en gratistidning som hamnar i brevlådan på onsdagar. Vi har ingen för-
klaring men resultatet är intressant.  
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Skillnaderna mellan de två programkategorierna är ganska stora när man tittar på användandet av socia-
la medier. 48 % av de eleverna i de studieförberedande gymnasieprogrammen använder sociala medier 
för att ta del av lokala nyheter, medan bara 41 % av de yrkesförberedande programmen gör detsamma. 
Det ser nästan ut som om det är en klasskillnad som framträder. Kanske har eleverna på de yrkesförbe-
redande programmen sämre möjlighet till Internetuppkoppling via bärbara datorer och liknande.   
 
Det må vara föga förvånande att den webbindoktrinerade generationen använder sociala medier i stor 
utsträckning. Men att de även använder dessa plattformar och forum i så pass stor utsträckning för att 
ta del av lokala nyheter, alltså som ett verktyg i sammanhanget, kanske är en aning överraskande. Totalt 
44 % säger sig göra detta dagligen eller nästan dagligen. Ungdomarna vi undersöker går tydligen sina 
egna och för oss okända vägar för att välja ut lämpliga kanaler för att hitta till önskad lokal information 
eller underhållning. Och då räcker inte de lokala, professionella medierna till, även om de definitivt 
utgör en betydande del i mediekakan.  

Vårt resultat stämmer in på Nordicoms beskrivning av hur kommunikation och information flödar 
friare utan begränsning av tid och rum. Interaktivitet och mobilitet tar mer och mer plats vid sidan om 
de traditionella massmedierna. Resultatet visar att via sociala medier tar ungdomarna del av lokala nyhe-
ter. Och detta sker just som Nordicom påpekar, vid sidan om, då de traditionella medierna används paral-
lellt.  Ungdomarna har alltså inte släppt intresset för de traditionella lokala medierna. De har inte lagt 
bort, utan lagt till. Därmed har bilden av ungdomar som bara sitter uppkopplade vid datorn eller mobi-
len, ointresserade av det nära och lokala, nyanserats. I Jönköping, maj 2010, har ännu inte den stora 
världen konkurrerat ut den lilla.  

Men resultatet av vår kvantitativa studie med en andel av i genomsnitt 44 % som säger att de ”dagligen 
eller nästan dagligen” använder sociala medier för att ta del av lokala nyheter väcker genast mer kvalitativa 
frågeställningar som vi inte utforskat här. Vad menar ungdomarna egentligen när de svarar på detta 
sätt? Menar de att de via länkar från sociala medier hämtar lokalnyheter från officiella och professionel-
la nyhetssidor i webbmedierna som vi undersökt här? Dessa har ju, förutom Jnytt, bara någon enstaka 
procent användare på webben i den här gruppen, enligt vårt resultat. Eller är det så att ungdomarna 
definierar lokala nyheter på ett annat sätt än vad vi gjorde när vi ställde frågan? Typ: ”såg ni matchen 
mellan Jönköping Södra och Hammarby” eller ”Såg du bråket i Rådhusparken i lördags? Skicka dina 
bilder och gå med i ”vi som hatar Hammarby fanclub”. Tänker ungdomarna på sitt eget utbyte av in-
formation, sådan som vi skulle kalla mer personlig information, som lokala nyheter? Är sociala medier 
kanske ett sätt att förhålla sig till lokala nyheter av alla de slag, från rent privata till officiella, producerade 
av professionella medieföretag? Har man taggat J-Södranyheter eller Dreamhack-nyheter till sin Face-
book och lagt till dem i sin fanbook, så tar man ju del av och ställning för eller emot något som angår, 
men de är av ett annat slag än det vi avsett att undersöka i den här studien. Om det är detta meningsut-
byte man definierar som lokala nyheter, så har vi ju kommit till en fas där de professionella mediepro-
ducenterna börjar ersättas av vem som helst som har lust att plocka upp något som intresserar, bearbe-
ta det och publicera det i önskat forum. Det stämmer i så fall väl med vad vi nämnde i inledningen, att 
Nordicom beskriver hur passiva mediekonsumenter alltmer är på väg att bli aktiva nätproducenter i 
och med att de unga i åldrarna 15-24 år lägger sig till med nya medievanor. Det här resonemanget 
känns också igen från Bergströms (2008) uttalande om Amateurism, vilken även den diskuterade en ut-
veckling där läsarna blivit publicister, åskådarna blivit bildproducenter och lyssnarna blivit musiker. Det 
är de vanorna vi ställer oss undrande inför när vi står inför fakta i resultatet.     

Paradoxalt nog ger vår undersökning resultatet att intresset för det lokala och de traditionella lokala 
medierna är starkt. Betyder detta att Jönköping kanske ligger efter i detta avseende? Inte troligt, IT-
mognaden i Sverige har kommit längre än på de flesta platser i världen även i Jönköping. Kan det istäl-
let vara så att den utveckling Nordicom och Bergström med flera talar om ännu inte hunnit hit i den 
utsträckning vi tror? Eller är det så att denna utveckling helt enkelt inte når eller passar alla? Vår empiri 
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talar ju snarare för att olika ungdomar använder gamla och nya medier parallellt, men i väldigt olika 
omfattning. Medieanvändningen skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika grupper.  

Vi tycker oss se att ungdomarna med hjälp av de nya plattformar som fungerar som verktyg för medie-
användning inte har bytt bort, utan plussat på. Men eftersom ”Homo Zappiens-generationen” använ-
der flera medier samtidigt försvåras möjligheten att mäta medieanvändande i antal minuter, och därför 
tror vi att framtiden kommer att kräva nya sätt att förstå och analysera medieanvändning. 

 

Den här resultatdelen är trevlig att presentera: ungdomar i Jönköping bryr sig om det lokala! Hela 50 % av 
ungdomarna svarar att de är intresserade av lokala nyheter. Det innebär, vilket vi tidigare ifrågasatte, att 
den stora världen inte har konkurrerat ut den lilla. Ungdomarna är visserligen mer intresserade av 
olyckor, brott och nöjesartiklar, men därefter kommer det lokala. Vi har tidigare nämnt att när det gäll-
er skillnader mellan tjejer och killar visar resultatet att användarfrekvensen skiljer sig åt en del, då killar 
oftare läser Jönköpings-Posten och tjejer läser JÖNKÖPING NU mer frekvent. Däremot saknas en 
tydlig skillnad i intresse avseende allt förutom sport, kultur och familjesidor. Killar bryr sig mer om sport 
och tjejerna intresserar sig mer för kultur. Men vi ser inte någon direkt koppling mellan användarfre-
kvens och intressen. När det gäller yrkes- och studieförberedande program finner vi en intressant skill-
nad i intresse för området för politik, ekonomi och samhälle. Vårt resultat förstärker tidigare forskning 
som säger att lågt intresse för politik samvarierar med lägre medieanvändning. I de studieförberedande 
programmen är betydligt fler intresserade av politik, ekonomi och samhälle än i de yrkesförberedande, 
33 % jämfört med 20 %, och i de studieförberedande programmen är också medieanvändningen högre.  

 

Födelsedagar, bröllop och andra familjehändelser har haft sin plats i lokalmedierna länge. Vi vet inte 
vilken funktion detta fyller för ungdomarna själva. Men bevisligen finns det en medvetenhet om att 
man varit med och våra resultat visar att lokalmedierna fortfarande är viktiga i dessa familjesamman-
hang. Jönköpings-Posten och lokalradion har ju haft den här rollen under en längre tid, men två ytterli-
gare medier, Jnytt och papperstidningen JÖNKÖPING NU, har också tagit plats i detta sammanhang 
och firarbilderna har därför hittat fler kanaler. Att människor skickar in bilder i den utsträckning som 
de gör, visar ändå på ett behov av att synas och höras i lokalmedierna. En ny dimension av detta är att 
medierna själva är proaktiva och söker upp ungdomarna där de befinner sig för att införskaffa bilder, 
till exempel vimmelbilder och balbilder. Detta kan vara en orsak till att Jnytt etablerat sig väl på mark-
naden bland de unga kommuninnevånarna. 

 

När vi ser medieanvändning som ett sätt att delta i det offentliga samtalet, så måste först och främst slut-
satsen av vårt resultat bli att möjligheterna för ungdomarna att delta i demokratin på det lokala planet 
skiftar med medieanvändningen. Och då blir variationerna stora. Om vi här tittar lite närmre på de två 
mest använda sätten att ta del av lokala nyheter, vilka är via Jönköpings-Posten och via sociala medier, 
blir slutsatsen följande: Bland de åtta gymnasieprogram som ligger lägst när det gäller ”daglig eller näs-
tan daglig” användning av både Jönköpings-Posten och av sociala medier återfinns endast ett studieför-
beredande program, International Baccalaureate, som är ett utpräglat studieförberedande program med 
internationell karaktär där all undervisning sker på engelska. Att just dessa elever verkar ha större fokus 
på det internationella än på det lokala kanske inte förvånar. Några av de övriga gymnasieprogrammen 
som har en låg frekvens i medieanvändning, och därmed kan komma i skymundan ur ett samtalsdemo-
kratiskt perspektiv på det lokala planet, är Individuella programmet, Hantverksprogrammet, Energipro-
grammet och Industriprogrammet. Tre gymnasieprogram utmärker sig med en högfrekvent mediean-
vändning när man slår ihop Jönköpings-Posten med sociala medier, det är Barn- och fritids-, Estetiska- 
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och JING-programmen som utifrån ett medieanvändarperspektiv har de bästa förutsättningarna för att 
delta i det offentliga samtalet. 

Vi är förvånade över resultatet på frågan om ungdomarna har deltagit med egna synpunkter. Svaret ”nej, 
aldrig” ligger i nivåerna 83-95 % för de medier vi undersökt, vilket visar att våra lokalmedier inte alls 
har lyckats attrahera våra ungdomar att delta med egna synpunkter, insändare, debattinlägg, bloggkom-
mentarer, omröstningar eller liknande. Kanske är konkurrensen alltför svår från medierna utanför det 
lokala området. Självklart får detta konsekvenser för den samhälleliga debatten och den deliberativa 
demokratin på det lokala planet. Var är argumentationen och delaktigheten, var är de interaktiva ung-
domar som har sagts vara utmärkande för vår tid? Inte i Jönköping i alla fall, inte än. 

 

 

Metoden gav ett stort antal svar från elever spridda över olika elevkategorier, alla fyra kommunala 
gymnasieskolor och samtliga program. Det är metodens främsta styrka. Genom den uppsökande me-
toden låg aktiviteten på vår sida, och vi kom därför förbi de problem vi skulle ha fått med metoder som 
bygger på att respondenten behöver vara mer självständigt aktiv, exempelvis att gå till brevlådan med 
postenkät, besöka webbadressen och genomföra webbenkät och eller liknande. Vi kan i dagsläget inte 
se bättre möjligheter att få in enkätsvar från alla dessa grupper med andra metoder. 

Lite om den interna validiteten 

Som redan nämnts har vi har strävat efter ett så trovärdigt resultat som möjligt genom att låta gymna-
sieelever från samtliga gymnasieprogrammen i populationen representeras i urvalet. Dessutom har vi 
försökt att göra urvalet från varje gymnasieprogram så proportionerligt som möjligt i förhållande till 
den verkliga populationen och därtill har vi slumpmässigt valt elevgrupperna för undersökning med 
avsikten att samtliga elever skulle få en likartad chans att bli representerad. Den optimistiska förhopp-
ningen om ett fullständigt proportionerligt urval spolierades dock när vi kom ut i verkligheten, se tabell 
i bilaga 1, det slutliga urvalet. Trots att vi inte fullt ut nådde vårt mål om ett slumpmässigt proportioner-
ligt urval av 10 % av populationen, tycker vi att det är en fördel att vi lyckades inkludera elever från alla 
program, då alla de olika programmens elever skulle kunna ha skilda medievanor. Det skulle kunna vara 
så att gymnasievalet i sig representerar en mängd olika egenskaper hos eleverna som till exempel speci-
fika intressen, kompis- eller socialgruppstillhörighet med mera. Metodologiskt väljer vi på så vis att se 
varje gymnasieprogramsgrupp med dess elever, även om de utgör ett större antal, som typiska fall (Esai-
asson & co, 2009:187). Det som är typiskt kan till exempel ha att göra med eventuella intressen, egen-
skaper och vanor som är gemensamt utmärkande för individerna inom ett specifikt gymnasieprogram. Som 
vi nämnt i bakgrundskapitlet har forskning visat att föräldrars utbildningsnivå kan påverka inom vilket 
program eleverna hamnar och högst i kurs står naturvetenskapliga programmet.  

Lite om den externa validiteten 

Vi vill primärt kunna uttala oss om gymnasieeleverna i Jönköping, varför vi valde den nämnda meto-
den. Men om vi också ser på undersökningen från ett sekundärt perspektiv kan vi konstatera att alla 18 
gymnasieprogrammen i vår undersökning ingår under Skolverkets benämning ”Nationella program”, 
förutom JING som på grund av sin speciella lokala utformning är ett lokalt programalternativ. De na-
tionella programmen har ett innehåll som följer en nationell plan. Därför kan gymnasieprogrammen 
jämföras från en ort till en annan, vilket skulle kunna ha betydelse för användbarheten och generaliserbarhe-
ten av den här studien. Vi tror att studien skulle kunna upprepas på andra orter alternativt i Jönköping 
efter att det gått en tid. 
 
Sekundärt finns det vissa frågor i undersökningen som skulle kunna vara intressanta även nationellt. 
När vi frågar om SVT Smålandsnytt, TV4 Jönköping och lokalradion P4 Jönköping så är det självklart 
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att gymnasieelever i Norrland inte tar del av dessa. Samtidigt har dessa medier sina lokala motsvarighe-
ter i andra delar av landet med samma huvudmän bakom, vilket möjliggör vissa jämförelser. Även gra-
tistidningarna under NU-rubriken finns ju på andra platser än i Jönköping. Man får alltså i det här re-
sonemanget skilja på medier som har en nationell struktur men lokalt innehåll och lokala lokalmedier. 
Med det menar vi här medier som har lokalt innehåll och som också har en gammal lokal förankring på 
platsen, typ lokal dagspress som exempelvis Jönköpings-Posten. När det gäller lokala lokalmedier av 
denna typ är det svårare att se att våra resultat skulle vara intressanta utanför Jönköping, mer än möj-
ligtvis som en jämförelse mellan olika lokalmediemarknader. Det skulle kanske också vara intressant för 
platser där lokalmediemarknaden liknar Jönköpings. När vi frågar om elevernas intresseområden i me-
dierna, är ju även detta något som kan vara gemensamt för fler än de vi undersökt. Graden av intresse 
för sport, familjenyheter, insändare med mera är ju av ett mer allmängiltigt slag och det är svårt att se 
varför gymnasieeleverna i Jönköping skulle avvika markant från gymnasieelever på andra orter. På 
samma sätt får den externa validiteten i denna studie bedömas lite utifrån vilken fråga man vill ha be-
svarad, vissa kan erbjuda bättre extern validitet än andra. 
 

Nackdelar med vår metod 
Den främsta kritiken mot den använda metoden har att göra med ett problem som uppstod när 
vi kom på skolorna för att enkätundersöka en viss förutbestämd, lottad klass. Då visade det sig 
nämligen att klasserna vid flera tillfällen inte fanns tillgängliga i de klassrum som angavs på sche-
mat. Vi anlände med våra enkäter precis i slutskedet av terminen innan student och sommarlov. 
Somliga klasser hade bytt klassrum. Andra hade bytt schematid. I vissa fall var eleverna ute på 
praktik. Flera klasser var upptagna med uppsamlingsprov, slutprov, eller redovisningar av elevar-
beten. De olika verksamhetsförändringarna kom i vägen för vår planerade metod. Vi hade inte 
önskad kontroll över urvalssituationen. Trevliga och tillmötesgående lärare hänvisade oss i många 
fall till en annan elevgrupp, som visserligen tillhörde samma gymnasieprogram, men inte samma 
årskurs och klass som slumpats fram av oss. Oftast var elevantalet ett helt annat än det vi plane-
rat för. I och med att vi ändå utgick från de elever som fanns i och intill det klassrum som vi 
hade lottat fram, blev elevurvalet ändå till viss del slumpartat.  
 
Men vi kan inte bortse från att det varit ett stort datamaterial att hantera som i vissa fall varit svårtolkat. 
Vår analys kommer alltså trots en positivistisk ansats att ha vissa fragment av hermeneutiska inslag då 
detta måste bli vår tolkning av den verklighet vi beskriver. Att besöka en skolverksamhet strax före 
sommarlovet med över 5 000 elever som förflyttar sig från en plats till en annan ett stort antal gånger 
per dag, är en uppgift med något dynamisk karaktär. Vi stod inför valet att antingen godta ett stort 
bortfall eller att överväga om undersökningen kunde genomföras av andra elever som fanns tillgängliga 
vid tillfället. På så vis gav oss vår metod ett stort antal men med lite sämre proportionalitet. 
 
En annan nackdel är givetvis att vi med personliga besök ute i klassrummen inte når de elever som av 
olika skäl inte finns i skolan på dagen för undersökningen. Om det skulle finnas en samvariation mellan 
skolfrånvaron och dessa elevers medievanor kan våra resultat inte visa detta. 
 
Slutligen har vi funnit att vi formulerade en av enkätfrågorna fel. Vi frågar hur ofta SVT Smålandsnytt 
används, men vi skulle istället ha frågat hur ofta SVT:s regionala och lokala sändningar används (inklu-
derar Smålandsnytt och Jönköpingsnytt). Metodfelet kan ha lett till en försämrad validitet då använ-
dande av Jönköpingsnytt kan ha förbisetts. 

Möjligheter att generalisera resultatet 

Ytterligare en möjlig nackdel med vår metod skulle kunna vara generaliserbarheten. Flera forskare har 
beskrivit hur utvecklingen på marknaderna för medierna och dess publik lett till en heterogen publik med 
en individualiserad och fragmentiserad medieanvändning. Vi kan tänka oss att den utvecklingen har 
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intensifierats efter hand och kanske allra snabbast bland de yngre skarorna. Det skulle kunna betyda att 
vi har svårt att finna tillräckligt med homogenitet för att kunna dra generella slutsatser. Med resultatet i 
hand tycker vi dock att när det gäller medieanvändningen som vi undersöker går det att se generella möns-
ter, vilket vi också har pekat på. Däremot när det gäller mediebeteende, vilket vi inte fokuserar på här, kan 
det bli mycket svårt att finna tecken på generella drag. Anledningen är att det idag finns så pass många 
olika sätt att använda medier. Vi tänker då på alla nya plattformar som kan användas för att länka nyhe-
ter mellan till exempel medieföretag och sociala medier. Här finns inga gränser för hur medieanvänd-
ningen kan gå till. Vårt resultat har visat att våra ungdomar använder sociala medier i stor utsträckning 
för att ta del av lokala nyheter, men eftersom vi saknar insikter i hur detta går till, uttalar vi oss heller 
inte om det.  

 

 

När vi i den här studien drar vissa slutsatser tror vi att det är värdefullt att de görs baserade på ett för-
hållandevis stort urval bestående av ca 461 enkätsvar vilket utgör cirka 9 % av vår totalpopulation. Det-
ta kan jämföras med Nordicoms antal svar år 2009 i motsvarande åldrar, 15-19 år, som uppgår till 406. 
Nordicom redovisar statistiken i andra åldersgruppsindelningar varför det är svårt för oss att göra kor-
rekta jämförelser med vårt resultat. Vi hoppas därför att vårt resultat har bidragit med kunskap som kan 
ge en generell bild av Jönköpingungdomarnas lokala medieanvändning.  

De resultat som vi särskilt vill peka på är för det första att de traditionella medierna ännu står starka 
bland ungdomarna i Jönköping med Jönköpings-Posten som det mest frekvent använda lokalmediet. 
När det gäller daglig till daglig användning av de tolv specifika medier vi frågat eleverna om ligger Jön-
köpings-Posten i topp med sina 26 % och följs av Jnytt och TV4 Jönköping på andra plats med 12 %. 
Lägger vi samman Jönköpings-Postens 26 % dagliga läsare med de som läser lokaltidningen någon eller 
några gånger per vecka, 35 %, så når vi en andel på hela 61 % av de tillfrågade gymnasieeleverna som 
läser JP i varje fall minst en gång i veckan. Därefter följer TV 4 Jönköping på 48 % sammanlagda an-
vändare per vecka, SVT Smålandsnytt med 33 % och Jnytt med 31 %. Det är dock svårt att jämföra 
med de siffror vi har fått fram från de svenska forskningsinstituten, då de inte delar in åldersgrupperna 
i gymnasieålder. Nätversionerna av lokalmedierna har konstigt nog en förhållandevis mycket låg använ-
darfrekvens. ”Net-generation” har endast hittat till Jnytt, som tydligen har något som tilltalar ungdo-
marna.  

För det andra är det anmärkningsvärt hur de olika gymnasieprogrammen utgör typiska fall för mediean-
vändningen med mycket skiftande medieanvändning mellan vissa av programmen. Programmen utgör 
relativt homogena strata i vår population. De som sagt sig använda Jönköpings-Posten på en daglig 
basis varierar mellan 0 % och 54 % mellan de olika programmen. Användningen av sociala medier för 
att ta del av lokala nyheter skiftar också stort, från 21 % till 67 %. Vår empiri talar för att ungdomar 
inom olika gymnasieprogram använder gamla och nya medier parallellt, men i väldigt olika omfattning. 
Vår metod att utgå ifrån gymnasieprogrammen när vi gjorde vårt slumpmässiga urval visar sig därmed 
vara ett lämpligt val. 

För det tredje säger hela 50 % av Jönköpings gymnasieungdomar att de är intresserade av lokala nyhe-
ter, och de tar ofta del av lokala nyheter via sociala medier. Men bara 28 % har uppgett att de är intres-
serade av politik, ekonomi och samhälle. Sämst intresse inom detta område finns bland de yrkesförbe-
redande programmen vilka också har den lägsta medieanvändningen.    

För det fjärde kan vi konstatera att Jönköpings-Posten fortfarande är det medium där ungdomarna 
oftast har förekommit i firarsammanhang, även om Jnytt och JÖNKÖPING NU har börjat träda in på 
området.  
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Ny forskning om hur ungdomarna med hjälp av sociala medier tar del av lokala nyheter är önskvärd, då 
det finns ett stort mörkertal inom detta område. Och vi undrar också vilka lokala nyheter ungdomarna 
tar del av via de sociala medierna? Är de verkligen nyheter på det vis vi definierar nyheter, eller är det 
information av mer personlig karaktär? Vårt höga resultat ställer oss frågande inför detta nutidens fe-
nomen som vi kan ana kommer att breda ut sig och utvecklas än mer efter hand med hjälp av ungdo-
marna i den ”digitala generationen”. 
 
Den stora majoriteten av ungdomarna, runt 90 procent, har aldrig själva deltagit i lokalmedierna med 
egna synpunkter, kommentarer eller liknande. Det kan tyda på att våra lokalmedier inte alls har lyckats 
attrahera våra ungdomar att medverka trots generationens benägenhet att leva i en ständigt uppkopplad 
och interaktiv värld. Men det kan också peka på att konkurrensen är alltför stor från medierna utanför 
det lokala området. Självklart får detta konsekvenser för den samhälleliga debatten och den deliberativa 
demokratin på det lokala planet. Var är de interaktiva och diskuterande ungdomar som har sagts vara 
utmärkande för vår tid? Inte i Jönköping i alla fall, inte än. 
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