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Sammanfattning 

Den här uppsatsen undersöker människors nyhetskonsumtion vid en krissituation i kontrast 

till vardagslivets nyhetsanvändning med utgångspunkt i jodelhotet mot Lunds universitet. För 

att få en förståelse för vad som sker med konsumtionen när vardagslivet krackelerar och en 

kris infinner sig har vi genomfört en kvalitativ publikstudie. För att förklara detta växelspel i 

konsumtionen har vi tagit stadga i teorier så som medialiseringen av vardaglivet, 

nyhetskonsumtion och nyhetsvärdering. Analysen visar att konsumtionsförhållandena 

förändras vid olika situationella kontexter till att konsumenterna bland annat konsumerar mer 

samtidigt som de dras till mer opålitliga källor. Medialiseringen av vardagslivet präglar 

konsumtionen hos människor på olika sätt och detta är något som syns i bland annat 

användandet av digitala nyhetskällor så som pushnotiser. 

 

Nyckelord: nyhetskonsumtion, krissituation, jodelhotet, medialiseringen av vardagslivet 
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1. Hotet mot Lunds universitet 
Jodel är en mobilapplikation och ett socialt online community för studenter, skapat för att ge 

studenter en inblick i vad som händer i området och på campus. Användningen av jodel sker 

anonymt och det finns inget krav på att bli medlem för att få ta del av nyheter, diskussioner 

och skämt (Jodel-app.com u.å). 

Den 12 oktober 2015 höll Lunds universitet stängt efter att ett anonymt meddelande 

publicerats på jodel där det stod ”Några av er är ok. Gå inte till universitetet imorgon om ni är 

i Lund. Kolla nyheterna imorgon morgon. Så länge jodlare”. Universitetets säkerhetschef 

uppmanade alla att hålla sig hemma. Meddelandet påminde om ett tidigare publicerat 

meddelande strax innan en skolskjutning i Oregon, USA som dödade totalt tio 

personer (Flores 2015). 

 

2. Bakgrund 

Tidigare forskning har visat hur begreppen medieanvändning och vardag går hand i hand 

(Bengtsson 2007:11). Digitaliseringen och ökade kommunikationsmöjligheter har förändrat 

omständigheterna för de traditionella medieinstitutionerna. Vardagen har blivit allt mer 

medialiserad och människor i dagens samhälle har behövt anpassa sitt liv efter World Wide 

Web. Numera är vardagslivet fullkomligt präglat av mediekonsumtion och människor har 

svårt att tänka sig ett liv utan det (Bucy 2002:7, Bengtsson 2007:19). 

Efter millenieskiftet så förändrades kommunikationsförhållandena drastiskt, då 

webben blev den huvudsakliga källan för människor att konsumera nyheter ifrån. Efter 2010-

talet tog istället en smartmobil med avancerade datorfunktioner, så som internetkoppling och 

dylikt, över rollen som den huvudsakliga nyhetskällan. En funktion som finns tillgänglig via 

smartmobilen är bland annat pushnotiser som innebär att konsumenten får upp korta koncisa 

uppdateringar från olika applikationer.  

Kommunikationskanaler som möjliggör tvåvägskommunikation via bilder, text och 

ljud kallas med ett annat namn för sociala medier. Användningen av sociala medier har också 

ökat vilket har lett till att det numera ständigt pågår ett samtal med och mellan publiken 

(Häger 2014:315). Allt mer organiseras vårt vardagsliv utifrån olika typer av medier. Detta 

präglar inte bara det samhälle vi lever i utan även våra rutiner (Bengtsson 2007:27). 
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2.1. Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

Medialiseringen av vardagslivet kommer att utgöra en del av vår teoretiska bakgrund och vara 

en utgångspunkt i vår studie (Bucy 2002, Bengtsson 2007). Vi kommer följaktligen ha detta i 

baktanke när vi diskuterar människors vardagliga nyhetskonsumtion kontra vad som sker 

under en krissituation. Artiklarna nedan präglas även dem av samma teoretiska ramverk. 

Tidigare forskning har tagit upp olika aspekter som kan ge en inblick i vår 

medialiserade vardag. I News consumption in a changing media ecology försöker Karnowski 

och Struckmann kartlägga mediesamhällets förändrade miljö med fokus på skiftet från analog 

media till digital media. De menar bland annat att tillgången till androidtelefoner och 

smartmobiler har påverkat nyhetskonsumtionen. I texten fokuserar de på hur samverkan 

mellan de situationella kontexterna, då nyheter konsumeras, och hur själva 

nyhetskonsumtionen fungerar (Struckmann & Karnowski 2016). Vi vill bygga vidare på deras 

teori huruvida den situationella kontexten, i vårt fall jodelhotet, har någon inverkan på själva 

nyhetskonsumtionen. Ett exempel på konsumtionen vid olika situationella kontexter beskriver 

Steelman et al. i What information do people use, trust, and find useful during a disaster? där 

fokus ligger på vilken typ av källor som människor tenderar att vända sig till i en krissituation. 

Deras slutsats visar att det finns väldigt stora skillnader mellan de källor som människor 

använder mest och de källor som de i sin tur anser vara mest tillförlitliga. När man vill ha så 

mycket information som möjligt, på kortast tid, vänder man sig ofta till mindre tillförlitliga 

källor (Steelman et al. 2014).  

Nyhetsmediers produktion har ökat mer och mer, och ett ökat fokus har lagts på att 

underhålla konsumenterna. Holton och Chyi argumenterar för att en stor exponering av 

information inte behöver betyda att nyheterna blir mer åtråvärda. Deras studie handlar således 

om hur dagens nyhetskonsumenter allt mer tenderar att känna ett informationsöverflöd. 

Nyhetsproduktionens ökning har lett till att konsumenterna bland annat tvingats anpassa sina 

filtreringstekniker, ändra inlärningstekniker eller ignorera nyheterna helt och hållet. Då vår 

vardag präglas av nyhetsmediers ökade produktion kan förutsättningarna och beteendet ändras 

under en krissituation som jodelhotet mot Lunds universitet (Holton & Chyi 2012). 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att få fördjupad förståelse för nyhetskonsumtion i olika situationella 

kontexter och lämna ett bidrag till forskningen om hur olika förhållanden generar olika 

beteenden och praktiker. 
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Studien kommer att utgå från en specifik händelse, jodelhotet mot Lunds universitet, 

och utifrån det studera nyhetskonsumtion vid en krissituation och jämföra det med vardaglig 

nyhetskonsumtion. 

 

• Hur agerade och reagerade Lunds universitets studenter vid jodelhotet mot Lunds 

universitet? 

- Vilka källor använde studenterna sig av?  

• Hur ser den vardagliga nyhetskonsumtionen ut hos studenter i åldrarna 20-26 år ut 

idag? 

• Vilka faktorer påverkar hur studenter intresserar sig för olika typer av nyheter? 

• Hur skiljer sig konsumtionen om krisen är självupplevd eller ej?  

 

4. Metod 

4.1. Kvalitativ forskningsmetodik 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod som kan hjälpa oss att få en djupare 

förståelse av ett socialt fenomen, jodelhotet mot Lunds universitet, och göra det förståeligt 

genom att tolka det utifrån den mening som våra informanter ger det (Ryen 2011:14). 

Användningen av olika medier i olika situationer, samt åsikter kring användandet, kan 

påverkas av vilken diskurs användaren befinner sig i. Den kvalitativa metoden speglar livets 

komplexitet som kan påverkas av faktorer så som kulturell bakgrund, tidigare erfarenheter och 

vardagsrutiner. Forskare inom kvalitativ forskning är intresserade av data i form av ord och 

bilder och de vill studera så naturlig data som möjligt för att fånga interaktionsmönster och 

olika kontexter (Ryen 2011:16). Detta är olika aspekter vi tror är fördelaktiga för vår 

problemformulering och är därför den metod som lämpar sig bäst. 

Vår studie har en abduktiv ansats vilket innebär att vi utgick från arbetshypoteser när 

vi utformade vår empiriska undersökning (Ryen 2011:26). Den teoretiska premissen som låg 

till grund för vår studie var ett antagande om att nyhetskonsumtionen varierar beroende på 

olika situationella kontexter, där den huvudsakliga kontexten är jodelhotet mot Lunds 

universitet. 

 

4.2. Kvalitativa intervjuer     

Inom kvalitativ forskning är olika typer av intervjuer de vanligaste teknikerna för insamling 

av empirisk data (Olsson 2008:49). Vi ville ta reda på hur studenterna upplevde händelsen då 
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nyheten nådde dem om att det fanns ett potentiellt hot mot universitetet. Genom att använda 

oss av intervjuer fick vi en större förståelse för hur olika människor konstruerar sin sociala 

värld. Genom att ta del av våra informanters olika åsikter och tankar sökte vi få en gemensam 

förståelse för de fenomen och ämnen som vi valt att belysa (Alvehus 2014:81-82). 

Vi har sett intervjun som en läroprocess för både oss som intervjupersoner, och 

informanterna. Vi har fokuserat på den interpersonella situationen där kunskap konstrueras i 

interaktionen mellan två personer och kan skifta beroende på relationen mellan 

intervjupersonen och intervjuaren (Kvale 2009:44-48). Detta har möjliggjort att teman har 

kunnat breddas och utvecklas utifrån den interaktion som skett under de intervjuer vi haft och 

gjort varje intervjusituation unik.     

 

4.2.1. Gruppintervjuer 

Vi valde att sätta samman gruppintervjuer för att reducera maktaspekten i största möjliga mån, 

och anammade rollen som ordförande istället för utfrågare. Gruppintervjuer kännetecknas av 

att det är två eller tre informanter, med någon form av koppling till varandra, som blir 

intervjuade samtidigt. En fördel med denna typ av intervju är att även dynamiken mellan de 

olika informanternas medieanvändning och åsikter kan analyseras (Olsson 2008:61-62). 

Vi valde att sätta samman grupper med tre informanter i varje grupp. Det 

sammanlagda antalet grupper var tre stycken. De informanter som utgjorde respektive grupp 

kände varandra sedan tidigare, genom universitetet. En fördel med att de redan kände 

varandra, enligt Olsson, är att intervjun lättare flyter. Det kan vara så att en informant berör ett 

ämne eller åsikt som nästa informant senare bygger vidare på (Olsson 2008:63). Interaktionen 

mellan informanterna utgjorde en del i den information som skapades men det var framförallt 

den interaktion som skedde mellan oss som intervjuare och informanterna som var den mest 

framträdande. 

Det är viktigt att skapa en bra stämning och en god balans mellan de olika 

informanterna. Att exempelvis försöka skapa en jämn nivå gällande hur mycket de olika 

personerna pratar, så det inte är någon som får övertag. Desto fler informanter som deltar i en 

intervju desto mer fungerar intervjuaren som en ordförande istället för en utfrågare (Jacobsen 

1993:158). 

 

4.2.2. Intervjuguide 

Graden på hur pass strukturerad intervjuguiden ska vara beror på hur forskningsfrågan och 

urvalskriterierna är definierade. För mycket struktur i intervjuguiden kan göra den till 



5	  
	  	  

mekanisk karaktär och interaktionen kan begränsas, vilket i sin tur kan leda till att viktiga 

aspekter utelämnas. Eftersom vårt syfte var att fånga informanternas perspektiv under olika 

situationella kontexter ansåg vi att en strukturerad intervju inte lämpade sig  (Ryen 2011:44). 

Det vi använde oss av var istället en semistrukturerad intervjuguide vilket innebar att vi 

identifierade teman vi ansåg vara relevanta. Detta gjorde vi genom att sätta oss in i det 

pågående forskningssamtalet om bland annat nyhetskonsumtion och medialiseringen av 

vardagslivet via både relevant litteratur och artiklar. Det första temat handlade om deltagarnas 

upplevelser och attityder för att få reda på hur deltagarna upplevt jodelhotet samt om deras 

nyhetskonsumtion. Det andra temat handlade om nyhetsläsarnas beteende där största fokus 

låg på att försöka få svar på vad som fångar deltagarnas intresse nyhetsmässigt, det vill säga 

nyhetsvärderingen, Det tredje och sista temat handlade om vilka känslor som kan uppkomma 

vid nyhetskonsumtion både under jodelhotet och i ett vardagligt sammanhang. Samtliga 

teman är genomsyrade av hur medialiseringen av vardagslivet påverkat deltagarna. Enligt 

Ryen kan ordningsföljden och hur frågorna ska ställas variera under intervjuns gång (Ryen 

2011:46). Detta var någonting som skedde under våra intervjuer då vissa teman behandlades 

genom att informanterna själva började diskutera ämnena utan att vi behövde ställa frågorna. 

Innan intervjun läste vi på om olika intervjutekniker och hur pass viktigt det är att 

aktivt lyssna vid en semistrukturerad intervju. På så vis kunde vi som intervjuare uppmuntra 

våra informanter när vi märkte att de började diskutera vidare på ett ämne sinsemellan. Det 

var också enklare för oss att ställa följdfrågor utifrån detta, genom att be informanten komma 

med specifika exempel för att senare underlätta analysarbetet. Detta innebär dock en viss 

styrande roll för oss som intervjuare för att inte låta ämnena flyga iväg till någonting som inte 

var av relevans för vår studie (Alvehus 2014:83).  

 

4.2.3. Urval och avgränsning 

Vi valde att intervjua studenter vid Lunds universitet till vårt projekt. Vi ville ha grupper som 

inbördes var homogena, det vill säga att samtliga grupper hade ett ålderspann på cirka 20-26 

år (Larsson 2010:81). En fördel med homogena grupper innebär en ökad chans till att samtalet 

lättare flödar, samt att informationen vi får ta del av blir av mer personlig karaktär (Olsson 

2008:63). För att få svar på våra frågeställningar har urvalet skett strategiskt och fokus har 

legat på att få tag i personer som kan förhålla sig till jodelhotet mot Lunds universitet 

(Alvehus 2014:67).  
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Det strategiska urvalet skedde genom att vi kontaktade en bekant var, som kunde leda 

oss vidare till personer i sitt nätverk och som hen ansåg vara lämplig för vår studie. Ett sådant 

urval beskrivs som ett så kallat snöbollsurval (Alvehus 2014:68). 

Anledningen till varför vi valde att använda oss av ett snöbollsurval var för att det var 

ett lämpligt sätt att få tag på personer som hade någon typ av anknytning till själva händelsen. 

Med tanke på vår tidsbrist såg vi även störst chans här att få urvalet så objektivt som möjligt. 

Vi har för enkelhetens skull döpt informanterna till följande fiktiva namn för att 

underlätta vid läsningen: Anna, Beatrice, Benjamin, Ceasar, David, Adam, Christine, Daniella 

och Erika. 

 

4.2.4. Tillvägagångssätt 

Vi valde att genomföra intervjuerna på ett cafe i Lund där vi bjöd informanterna på fika. Det 

är viktigt intervjuaren skapar en miljö där informanten kan känna sig trygg och anförtro sig åt 

den som intervjuar (Kvale 2009:32, Östbye et al. 2003:104). Platsen fungerade som ett bra 

alternativ att genomföra intervjuerna på då det blev en neutral mark för samtliga involverade.  

Intervjun började med praktikaliteter som presentation av oss själva, syftet och 

information om inspelning samt informanternas anonymitet (Jacobsen 1993:173). Datum och 

namn på informanterna samlades in (Ryen 2011:48). Hela tiden hade vi i åtanke att 

informanten är den som är experten på sig själv och sin kunskap. Därför är det viktigt att inte 

försöka påverka den intervjuade med ens egna åsikter och värderingar (Ryen 2011:53).  Våra 

frågor var  tematiskt indelade vilket vi såg som den mest lämpade strategin för att skapa ett 

bra och öppet flöde i diskussionerna. 

Ett mål var att försöka anamma naturligheten och strukturen av ett vardagligt samtal 

för bidra till den avslappnade atmosfären som vi eftersträvade. Vi valde därför att be 

informanterna att berätta kort om vad de heter, vad de gör just nu och vad de gör på fritiden. 

Därefter ställde vi okontroversiella frågor för att sedan leda dem in på själva huvudfasen av 

intervjun (Ryen 2011:47). Frågor som “Varför läser du nyheter?” och “Hur skulle du beskriva 

en kris?” var frågor som fanns under denna kategori.  

Huvudfasen av intervjun var som tidigare nämnt indelade i tre olika teman; 

deltagarnas upplevelser och attityder, nyhetsläsarens beteende och känslor vid 

nyhetskonsumtion. Frågorna i huvudfasen ska inte vara riktade utan mer generella och 

intervjuaren ska gärna ge följdfrågor på det som informanten har berättat om, för att 

intervjuaren ska få en roll som en god lyssnare (Ryen 2011:49). Exempel på frågor vi hade 

med i temat om deltagarnas upplevelser och attityder var: “Vände du dig till några andra 
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nyhetsmedier som du vanligtvis inte brukar vända dig till för att söka information om fallet?”. 

Efter att informanterna fått svara på frågan kunde följdfrågor som “Varför gjorde du detta?” 

komma upp för att skapa ytterligare förståelse. 

I avslutningsfasen av intervjun, gav vi informanterna möjlighet att tillägga saker de 

ansåg kunde vara av värde, samt utrymme för oss att tacka för intervjun och samla in 

eventuella kontaktuppgifter (Ryen 2011:55). 

 

4.3. Metodkritik 

Vår studie fokuserar på studenter i Lund som påverkades av jodelhotet. Det är således en 

krissituation för de personer som befann sig i Lund under den tiden, men blir också svårt att 

generalisera till alla Lunds studenter. En annan faktor som kan påverka vårt empiriska resultat 

är att hotet mot Lunds universitet skedde för lite mer än ett halvår sedan vilket kan göra så att 

alla delar av händelsen inte är lika lätta för informanterna att komma ihåg.   

Att intervjua människor som man redan känner och har sympati och medkänsla för 

riskerar ta bort olika kritiska värderingar. Att hålla i en intervju med en vän kan även göra så 

att redan fastställda vanföreställningar och mönster vidmakthålls (Jacobsen 1993:80). 

Eftersom vi i varje gruppintervju hade en informant som var bekant till någon av oss var detta 

något vi var tvungna att ha i åtanke under intervjun och även i analysarbetet då olika aspekter 

så som personkemi kan påverka resultatet då informationen skapas genom interaktion mellan 

informanten och intervjuaren (Alvehus 2014:122). Detta handlar således om hur olika 

informanter kan förhålla sig olika till den som intervjuar vilket kallas för intervjuareffekten. 

Trots intervjuarens engagemang för det ämne intervjun behandlar gäller det att vara opartisk 

och att gå in med en öppen och kritisk inställning. Vi hade exempelvis egna erfarenheter om 

hur vi agerade under jodelhotet men de var vi tvungna att hålla för oss själva. 

Intervjuareffekten blev dock mindre då vi inte behövde ta en lika framträdande roll som vid 

individuella intervjuer. Risken blev därmed mindre att vi styrde informanterna i en specifik 

riktning (Eriksson & Östman 2010:310). 

Intervjuer är ganska tidskrävande då det kan ta ganska lång tid att analysera resultaten, 

då intervjuaren rekommenderas att analysera timmar av intervjumaterial flera gånger (Bell 

2011:158). Då vårt projekt sträcker sig över en relativt kort tidsperiod valde vi att inte 

transkribera resultaten ord för ord utan att istället lyssna igenom materialet och föra 

anteckningar över saker vi fann intressanta (Bell 2011:166).  

Ett snöbollsurval kan vara av nackdel om man ser till att man stänger möjligheterna 

för folk utanför ett visst nätverk att bidra vilket kan innebära att man missar vissa viktiga 
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aspekter. Folk inom det nätverk vi valt kan möjligtvis tänkas ha en gemensam syn på saker 

och ting och liknande värderingar. Å andra sidan valde vi ut tre bekanta personer som sedan 

fick leda oss vidare till sitt nätverk vilket innebär att det empiriska arbetet inte bara grundar 

sig i åsikter från ett nätverk utan faktiskt tre stycken (Alvehus 2014:68). Ett heterogent urval 

hade kunnat ge en bredare insikt och skapa fler nyanser av åsikter än ett homogent urval. 

(Alvehus 2014:69) 

 

5. Teori 
5.1. Medialiseringen av vardagslivet 

Medialiseringen av vardagslivet kommer som tidigare nämnt utgöra den stora metateorin i 

vårt arbete. Detta är ett begrepp som innefattar allting från hur konsumtionsmönster ser ut, 

vad som händer vid en kris till vad som uppfattas som en nyhet. När vardagen krackelerar 

förändras också konsumtionen och konsumenten frångår någonstans den rituella 

användningen av nyhetsmedier. 

Att definiera vardagslivet är komplext, då det är kontextberoende och någonting som 

konstrueras socialt av olika handlingar (Bengtsson 2007:62, Martin 2003: 1-2). Cultural 

studies har haft en betydande roll gällande studier av vardaglivets komplexitet där forskarna 

intresserar sig för hur vardaglivets aktiviteter, i synnerhet hur själva konsumtionen av medier 

hänger samman med människors övriga handlingar (Jansson 2002:133). 

De saker som vanligtvis inte händer varje dag är inte en del av vardagslivet, så som en 

katastrof eller kris (Martin 2003:2). Däremot är aktiviteter som upprepas rutinmässigt en 

central aspekt av vardagslivet. Trots att många rutinmässiga handlingar ofta är förutsägbara 

kan vardagslivet även präglas av handlingar som inte är lika förutsägbara (Martin 2003:3). 

I dagsläget har varje konsument möjlighet att välja mellan ett enormt stort utbud av 

medier för att tillfredsställa sitt behov gällande informationsinhämtning. Faktorer som kan 

påverka medieanvändningen är samhällsstrukturer, den sociala situationen, vilka medier som 

finns tillgängliga och individens egna preferenser. Utöver att fungera som informationsbärare 

fungerar medierna som sociala markörer – det vill säga att vi med medierna kan signalera 

grupptillhörighet och status via användandet av dem. (Teljas, Jonsson & Enlund 2008: 211-

214) 

I takt med att medieutbudet har expanderat under de senare åren har användningen av 

medier kommit att få en central plats i de rituella vardagssituationerna. Mängden 

vardagsaktiviteter som människor ägnar sig åt är fortfarande desamma trots att medieutbudet 
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expanderats. Detta skapar i sin tur krav på en större selektivitet hos människor gällande val av 

mediekanaler - något även Steelman et al. tar upp (Andersson & Wadbring 2008:93, Steelman 

et al. 2014).  

Ett exempel på hur medieutbudet expanderats är hur tillgången av olika sociala medier 

har förändrats drastiskt och hur Facebook numera är en av de största vägarna för att exponeras 

för nyheter för miljontals av människor. Denna utveckling har lett till att människor behövt 

anpassa sitt liv efter nya villkor (Häger 2014:317). De nyheter som publiceras på webben, 

smartmobilen eller liknande präglas av snabbt tempo, ständiga uppdateringar och hård 

konkurrens. Två av de mest fördelaktiga faktorerna för digitala nyhetsmedier är deras förmåga 

att leverera färska nyheter och att det finns enorm möjlighet att fördjupa sig inom ämnet 

(Häger 2014:318). 

 

5.2. Nyhetskonsumtion 

Vår medialiserade vardag influerar konsumtionssamhällets struktur som i sin tur präglar 

människors praktiker och beteenden. Därför är denna teori relevant för att kunna förstå våra 

informanters vardag. 

Vi lever i ett konsumtionssamhälle där att vara konsument innebär att vara en person 

som konsumerar och använder saker, vilket i sin tur handlar om att tillfredsställa olika begär. 

Att konsumera brukar också innebära en typ av förströelse (Bauman 1998:39). Känslan att 

känna lycka när vi tillfredsställer ett begär är således ögonblicklig då lockelsen försvinner i 

samma stund som skälet att begära har försvunnit (Bauman 1998:62). Att hela tiden bli 

förförd på nytt är något som är grundläggande i konsumtionssamhället då Bauman exempelvis 

beskriver hur “…begäret begär inte tillfredställelse. Tvärtom begär begäret begär” (Bauman 

1998:43).  

Att konsumera nyheter är ett exempel på en konsumtionsvana och ett resultat av 

människors behov av att känna tillhörighet till ett samhälle på både global och lokal 

nivå.  Både gratistidningar, internet, mobiltelefoner och datorer har möjliggjort mer 

förutsättningar än någonsin gällande konsumtion av nyheter och därmed även möjligheten att 

känna tillhörighet till samhället (Bergström & Wadbring 2012:118).  

Vilken generation användaren tillhör kan påverka människors konsumtion av nyheter. 

Den yngre generationen tenderar att snabbare ta till sig nya nyhetsmedier medan, den äldre 

generationen har stabila och statiska vanor gällande nyhetskonsumtion. Gällande 

åldersaspekten av mediekonsumtion har äldre konsumenter mer etablerade vanor och är mer 

samhällsorienterade vilket innebär ett större nyhetsintresse. Ett större nyhetsintresse betyder i 
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sin tur att de konsumerar nyheter i större utsträckning än yngre konsumenter (Sternvik 

2010:370-371). 

 

5.3. Vad blir en nyhet?  

Att människor blir intresserade av nyheter när det har uppstått någon form av krissituation är 

ganska underförstått. För att få en djupare förståelse för vad som sker med 

nyhetskonsumtionen vid en krissituation, är det av betydelse att studera övriga faktorer som 

påverkar vad som blir en nyhet. Genom att använda oss av ett specifikt fall där informanterna 

själva berörts på ett eller annat sätt kan vår förståelse för hur deras nyhetsvärdering fungerar 

bli mer övergriplig.  

Nyhetsmedier rapporterar om de saker de tror att konsumenterna har ett intresse av 

(Östgaard 1968:27). Nyheter är ett universellt begrepp och vad som avgör vad som blir en 

nyhet definieras på samma vis runt om i världen (Häger 2014:92). Det finns inga objektiva 

eller specifika mått på vad som avgör vilka nyheter som får högre nyhetsvärde än andra men 

det finns dock underförstådda konventioner (Östgaard 1968:33). I slutändan är det en 

bedömningsfråga om vilket värde en nyhet tilldelas. Faktorer som kan påverka värdet av 

meddelandet är hur pass bra meddelandet blir förstått av konsumenterna, hur mycket 

förkunskap de har om ämnet och även det geografiska avståndet (Östgaard 1968:43-46, Häger 

2014:101). Ju längre bort ett land ligger desto mindre information får konsumenterna och 

desto mindre information är de också intresserade av att få (Östgaard 1968:83). Det kulturella 

avståndet kan ha en större betydelse än det geografiska eftersom det kan vara avgörande för 

vilken känslomässig koppling konsumenten har till något (Östgaard 1968:46). Oftast är det 

enklare att förstå ett meddelande från sin egna kultur än andras då det är lättare att identifiera 

sig med människor som liknar oss själva kulturellt, religiöst, politiskt och ekonomiskt 

(Östgaard 1968:50, Häger 2014:102) Att känna gemenskap är en faktor till varför 

konsumenten väljer att läsa nyheter. Om någon som konsumenten har en personlig relation till 

rekommenderar att personen i fråga ska läsa en nyhet är konsumenten mer benägen till att 

lyssna (Häger 2014:335).  

Aktuella händelser är människor mycket mer intresserade av än det som har skett för 

en tid sen. Om det inte finns något mer att tillföra nyheten så blir den även relativt snabbt 

förbrukad (Häger 2014:101). De negativa nyheterna, så som krissituationer, får en 

framträdande roll i nyhetsmedierna vilket utifrån tidigare nämnda ramverk innebär att de har 

ett högre nyhetsvärde (Östgaard 1968:67-70). En förändring avgör också hur pass stor en 

nyhet blir, ju mer udda något är desto större blir nyheten i fråga (Häger 2014:98). 
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6. Analys 

Resultaten av gruppintervjuerna kommer nedan inte att presenteras gruppvis utan är 

tematiserat efter intressanta iakttagelser utifrån de teorier som är väsentliga. Våra olika 

analysindelningar handlar om medieanvändning i vardagslivet, hur informanterna värderar 

trovärdighet och varför de väljer att konsumera nyheter. Vi applicerar även Hägers begrepp 

om frekvens, oväntat och kontinuitet på informanternas svar och gör en analys angående 

nyhetsvärdering och vad som blir en nyhet.  

 

6.1. Medieanvänding i vardagslivet 

Majoriteten av informanterna läser nyheter på mobilen eller på datorn. I ett vardagligt 

sammanhang läser de flesta nyheter via de pushnotiser som kommer upp på smartmobilen, 

medan bara några av informanterna brukar klicka sig vidare in på artiklarna. Omni är en 

applikation som lanserades för lite mer än ett år sedan, som samlar alla mediers nyheter på ett 

ställe. Användarna har möjlighet att bevaka de nyheter som de själv finner intressanta och få 

pushnotiser om dem (Omni 2015). Många av informanterna anger att de använder sig av 

applikationen för att hålla sig uppdaterade på de senaste nyheterna. Vissa informanter berättar 

att de endast använder Omni, som sin källa till nyheter.  

 
“Alex och Sigge tipsade om den i deras podcast, och den samlar alla tidningar och väljer ut de 

viktigaste, hur de nu väljer ut de viktigaste, det vet jag inte. Jag läser aldrig på datorn, skulle aldrig gå 

och köpa en tidning, så nu är det den enda källan för mig, vilket är helt sjukt egentligen” -  Daniella, 21 
 

Det var väldigt tydligt att många av informanterna använde sig av appen Omni, vilket kan ha 

att göra med att våra informanter befinner sig i åldrarna 20-26 år således kan definieras som 

en del av den yngre generationen. Sternviks påstående, att den yngre generationen 

huvudsakligen tenderar att använda sig av nya nyhetsmedier, kan vara till hjälp att förstå 

informanternas val av nyhetsmedier (Sternvik 2010:370-371). Detta möjliggör således en 

koppling mellan användningen av det nya nyhetsmedium Omni och deras ålder. Eftersom att 

användningen av Omni är någonting som återkom i informanternas berättelser, kan deras 

användande av applikationen bero på vilken generation de tillhör.  

 
“Nu har dock min mobil fullt minne så jag har fått ta bort massa applikationer så som Omni och 

Aftonbladet, så nu märker jag hur beroende jag är av telefonen att det är den som brukar blippa till. Just 
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nu läser jag inte så mycket nyheter ingående för det har jag inte tid med och det prioriterar jag inte.” - 

David, 23 
 

I citatet ovan går det att se hur grundläggande Davids applikationer är för hans 

nyhetskonsumtion, vilket även blir ett exempel på hans medialiserade vardag. Bergström och 

Wadbring beskriver hur människor som är del av den yngre generationen och med under 

tillkomsten av nya medier tenderar att använda sig av det mediet längre fram i tiden 

(Bergström & Wadbring 2012:119). Den yngre generationen, som våra informanter 

representerar, har varit med vid tillkomsten av Omni, även om inte alla använder 

applikationen. Hos våra informanter verkar Omni vara ett populärt nyhetsmedium och utifrån 

Bergström och Wadbrings teori går deras användning av nyhetskällan att förklaras av att alla 

de som använder sig av applikationen var med när den lanserades. 

Daniella berättar hur hennes konsumtion har ändrat karaktär efter att hon gjort 

förändringar i livet så som när hon flyttade hemifrån. När hon bodde hos sina föräldrar läste 

hon mycket papperstidningar och i takt med att hennes ekonomi förändrats och då hon fått 

andra prioriteringar använder hon sig enbart utav Omni. Sedan Daniella börjat använda Omni, 

har hennes användning av andra medier minskat mer och mer och numera läser hon enbart 

nyheter när applikationen ger notiser. Hon beskriver även hur hon tidigare använde sig av 

olika tidningars applikationer samtidigt, men eftersom att tidningarna ofta levererade liknande 

nyheter fick hon ofta ta del av samma nyhet flera gånger. 

 
“Det där har ändrats väldigt mycket genom åren för mig, när jag bodde hemma så var det alltid 

morgontidningen, sen så hade jag alla dessa aftonbladet, SvD, DN apparna, men nu har jag inga av dem 

utan bara Omni.“ - Daniella, 20 
 

Informanterna ser inte bara fördelar med applikationen Omni utan Erika förklarar att hon 

ibland väljer att stänga av pushnotiserna då hon kan bli ledsen av att se jobbiga nyheter. 

Jobbiga nyheter för henne är händelser som skadar andra människor och saker som hon inte 

kan göra någonting åt. Hon känner sig ibland hjälplös över att hon inte kan göra något åt vissa 

saker i världen. Att stänga av pushnotiser blir därför ett sätt för henne att avskärma sig från 

omvärlden. Detta kan kopplas till Holton och Chyis tankar om hur ett informationsöverflöd av 

nyheter kan göra så att konsumenten till slut väljer att ignorera nyheter (Holton & Chyi 2012). 

Förr, när papperstidningen var den primära nyhetskällan, fanns möjligheten att välja att inte 

läsa tidningen när känslan av att något blev för jobbigt infann sig. Vårt medialiserade 
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samhälle kan ses som en förklaring till att omständigheterna har förändrats och även sätten att 

undvika och ignorera nyheter på. 

Vardagskultur idag präglas av, och är integrerat med, ett enormt stort teknologiskt 

användande. Vi har idag tillgång till nästan obegränsade teknologiska resurser och det är 

integrerat i vår vardag (Martin 2003:174-175). Ett exempel på hur detta uttryckte sig i våra 

informanters vardag var när Anna förklarar att hon fick nyheten om att Lunds universitet höll 

stängt genom ett sms från universitetet. Här representerar sms:et hennes medialiserade vardag 

och hur hon får informationen direkt till hennes privata, tekniska, ägodel.   

 
”Vaknade och hade fått ett mail eller sms tidigt på morgonen. Man blir lite så...‘vad har hänt’ ?! När 

man fick reda på att det hade någonting med en skjutning att göra… ja alltså tankarna går ju ändå. 

Kommer det hända något, har det hänt något? Man blir ju lite ställd, för det hör ju inte till 

vanligheterna”. - Anna 26 
 

Anna svarar sedan på frågan “Finns det någon speciellt sammanhang som du läser nyheter 

mer?” att hennes morgonutiner brukar präglas av att hon sätter på TV:n och tittar på nyheterna 

där. Resten av dagen brukar hennes nyhetskonsumtion inte vara speciellt stor. Efter ett tag 

kom Anna på sig själv att hon konsumerar nyheter direkt när hon vaknar via mobilen. Men att 

den typen av informationsinhämtning inte är lika ingående som den via TV:n. Att konsumera 

nyheter via mobilen kan således ses som en vardaglig rutin hon inte ens tänkt på utan som 

någonting så naturligt att det sker automatiskt. 

Vissa informanter beskriver hur de konsumerar nyheter rutinmässigt och ofta på 

morgonen medan de flesta kan härleda sin nyhetskonsumtion till när de har “dötid”. Med 

dötid förklarar Ceasar att han syftar på när han inte har så mycket att göra eller när han känner 

sig uttråkad. Flera av informanterna beskriver hur de går in på sina applikationer på deras 

smartmobiler och läser nyheter. David berättar att hans “dötid” har minskat sedan flytten till 

Lund eftersom så mycket annat i hans vardag fått större utrymme. Han förklarar vidare hur 

han hade mycket mer “dötid” när han tidigare brukade pendla och hur nyhetskonsumtionen 

var mycket större då än vad den är nu.   

 
“...Dötid, när man inte har något annat att göra, då passar man på att läsa nyheter”- Ceasar, 23 

 

Benjamin förklarar hur hans nyhetsläsning på morgonen blir som en rutin och att han tycker 

det är mysigt att göra det i samband med andra morgonrutiner såsom under tiden han äter 
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frukost. Han berättar vidare om att han börjat konsumera nyheter via podcasts, för att utnyttja 

tiden bättre, och gör detta när han är på väg till skolan, lagar mat eller springer. Han menar att 

det blir en del av hans vardag. Teorier om hur själva konsumtionen av medier hänger samman 

med människors övriga handlingar, så som att äta frukost eller att träna, kan förklara detta 

beteende (Jansson 2002:133). 

 
- ”Jag kom på att en sak jag använder jättemycket till nyheter är podcasts. Jag lägger kanske ca 5 

timmar varje vecka.” 

- “Väljer du det istället för radio?” 

- “Ja.” 

- “När gör du detta?” 

- ”På väg till skolan, lagar mat, springer eller går. 

- “Det blir en del av din vardag?” 

- “Ja.”                                  - Benjamin, 24 

 

6.1.1 Trovärdighet 

Vilka olika typer nyhetskällor som informanterna brukar använda i sin vardagliga 

nyhetskonsumtion varierar från person till person. De flesta av informanterna är överens om 

att kvällstidningar, så som Expressen och Aftonbladet, är vinklade och således inte lika 

tillförlitliga som exempelvis Svenska Dagbladet och Dagens Industri. Beatrice beskriver hur 

hon först går in på Aftonbladet men sedan vanligtvis söker sig vidare till, vad hon anser vara, 

säkrare källor för att bekräfta det hon läst och få mer ingående information. Trots det faktum 

att alla anser att kvällstidningarna bidrar med mindre tillförlitlig information är det ändå några 

av informanterna som väljer att läsa dem för att de skriver på ett mer underhållande och 

spännande sätt. Enligt Häger finns det en liknande syn hos alla konsumenter angående vilka 

kriterier som finns hos konsumenterna till vem de vill ska leverera ens nyheter. 

Konsumenterna strävar efter så snabb, korrekt och spännande information som möjligt (Häger 

2014:92). Vilket överensstämmer med den information vi fick från informanterna. Vissa 

prioriterar spänningen framför hur korrekt meddelandet är och vice versa men kriterierna är 

desamma.   

 
“Det händer att jag inte läser hela, för jag tröttnar så lätt, om det är tråkigt så slutar jag. Det är nog 

därför att jag läser Aftonbladet, för på något sätt så skriver dem lite roligare asså så där, men sen vet jag 

ju också att de inte är lika pålitliga eller så.” - David, 23 
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Trovärdighetens betydelse kan komma att förhandlas när det kommer till så snabb 

informationsinhämtning som möjligt, vid exempelvis en krissituation. Adam nämner att han 

ofta går in på flashback för att söka efter nyheter och andra åsikter än de som skrivs om i 

medierna, trots att han innerst inne vet att informationen han stöter på där inte är helt 

trovärdig. Han litar dock på sin egen utgallringsförmåga vid besök på sådana forum. 

 
“Ganska ofta går man ju in på Flashback men försöker sortera ut det rasistiska. Är det ämnen som 

diskuteras mycket där är det ju ganska stort.. Och då kan man ju läsa på lite om det… Just då med Jodel 

var det ganska intressant att gå in och läsa där. Och rent allmänt som något slags komplement för att 

kolla aktuella brottsfall och nyheter… Kunna fördjupa sig lite mer och få lite alternativa och tokiga 

åsikter, även om allt som skrivs där inte är helt trovärdigt.” - Adam, 26 
 

6.2. Skäl till nyhetskonsumtion 

Informanterna är eniga om att de konsumerar nyheter på grund av ett begär om att ständigt 

vara uppdaterade. Att härleda det kravet upplevs som en svårighet för informanterna, men 

Bauman menar att konsumenter i ett konsumtionssamhälle hela tiden vill bli förförda av nya 

saker och att konsumtion sker från konsumenternas sida för att tillfredsställa behov och begär 

(Bauman 1998:43). Begäret i detta fall är att ständigt hålla sig uppdaterad för att inte behöva 

uppleva de skamkänslor som flera av informanterna beskriver att de får om de inte kan delta i 

de diskussioner som rör olika nyheter. När begäret försvinner, som i detta fall skulle vara att 

personen i fråga har läst en nyhet och därmed känner sig uppdaterad, vill konsumenten ha 

någonting nytt och behöver således uppdatera sig igen med ytterligare en nyhet (Bauman 

1998:39). 

 
“Jag kan känna att det är skämmigt att inte veta vissa saker som pågår i samhället.” - Christine, 21 

 

Med bakgrund i vad Carey beskriver som rituell användning av medier kan detta ses som ett 

exempel på hur människor deltar i olika samspel för att skapa mening och gemenskap med 

varandra (Carey 2009:15). Kravet som de flesta informanterna känner är att de gör det av 

sociala anledningar som att passa in, att känna delaktighet och för att kunna delta i den 

pågående samhällsdebatten. Detta beskriver Bergström och Wadbring som människans behov 

av att känna en delaktighet i samhället och kan också ses som ett exempel på den rituella 

konsumtionen som nämndes ovan (Bergström & Wadbring 2012:18). Detta kan även vara ett 

exempel på de begär som Bauman menar föder nya begär. Både att hålla sig uppdaterad och 

att känna att man passar in i samhället är begär som härstammar från ett yttre tvång som 
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konsumenten i sin tur rättar sig efter. Kraven för att passa in och vara en del av samhället 

ändras hela tiden likväl som samhället ständigt ligger under förändring och därmed måste 

människan hela tiden acklimatisera sig utefter samhällsvillkoren. Beroende på hur samhället 

är strukturerat, skapas olika typer av karaktärer hos samhällets individer (Bauman 1998:). 

 
“Jag läser nyheter för att hålla mig uppdaterad i samhällsdebatten och för att om man inte har koll på 

läget så känner man sig lite off bland sina vänner och sånt om de snackar om, så jag antar att det ligger 

en liten press på en där också.” - Erika, 23 
 

6.3. Nyhetskonsumtionen under jodelhotet 

Vår undersökning är grundad i en specifik krissituation, jodelhotet mot Lunds universitet, 

men kanaliserar sedan ut i ett större sammanhang som påverkar informanterna på ett liknande 

sätt som jodelhotet. 

Eftersom att jodelhotet var något som de flesta av informanterna direkt påverkades av, 

kunde vi utifrån deras svar se vissa skillnader, men många likheter, gällande deras beteende 

vid en självupplevd kris jämfört med vid en avlägsen kris. Med en avlägsen kris syftar vi på 

en krissituation som informanterna inte upplever själva men som de ändå uppfattar som en 

kris.  

Samtliga informanter tycker att ju närmare något händer desto mer påverkade blir de 

av nyheter vilket Erika utvecklar genom att beskriva hur det blir mer relaterbart desto närmare 

det är. Hon menar att ju längre bort det är desto mindre läser hon. Hon menar också att hon 

inte vet vad hon ska göra med sådan information som hon inte själv kan relatera till. Hon ger 

sedan ett exempel på hur svårt det är för henne att greppa något som händer i Mali eller på 

något annat ställe. 

 
“Ju närmare det är en desto mer som en kris uppfattas det, varför reagerar ingen på det som händer på 

Mali. Det känns inte lika nära och kan inte drabba någon som man känner” - Erika, 23 
 

Adam beskriver hur någonting blir mer speciellt och relaterbart om han själv besökt platsen 

innan och kan leva sig in i situationen. Under jodelhotet mot Lunds universitet befann sig 

Benjamin i Uppsala och påverkades således inte särskilt mycket av själva händelsen. Men han 

är helt säker på att om han hade befunnit sig i Lund så hade situationen varit annorlunda och 

han hade reagerat starkare på nyheten. David menar att jodelhotet blev verkligare för honom 

desto fler nyhetsmedier som skrev om det. Häger beskriver flera kriterier som nyhetsvärdering 
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påverkas av, bland annat frekvens, oväntat och kontinuitet. Händelser som är oförutsedda har 

ett stort nyhetsvärde likväl som händelser som fortsätter att uppmärksammas under viss tid. 

Hans teori kan vara en förklaringsmodell till varför informanterna ser upprepning av nyheter 

som någonting som gör nyheten verkligare vilket även är det som David lyfter fram (Häger 

2014:128-129).  

När jodelhotet hade publicerats och media hade gått ut med nyheten, ville några 

informanter försäkra sig om att personer i deras närhet var informerade om händelsen. 

Beatrice berättar vidare om hur hon ville kontakta sina föräldrar för att lugna dem och 

försäkra dem om att hon var okej. Christine ville föra informationen vidare till människor hon 

kunde tänka sig berördes av händelsen. Även om informanternas svar skiljde sig åt så fanns 

det en social aspekt om vilka människor som kontaktades vid jodelhotet. 

Beatrice menar att under jodelhotet läste hon alla nyhetsmedier hon kunde komma åt 

medan Ceasar berättar att han enbart läste de nyheter från de medier som han normalt sett 

läser. Christine menar att hon sökte sig till källor som normalt sett inte anses vara så pålitliga 

och som hon annars inte läser, så som flashback, och menar att en händelse som rör henne gör 

att hon vill ha så mycket information som möjligt. Detta kan återkopplas till slutsatsen som 

Steelman et al. drar angående att konsumenterna tenderar att använda sig av mindre 

tillförlitliga källor vid en krissituation (Steelman et al. 2014). 

 
“Under jodelhotet var jag inne på flashback vilket jag inte brukar, det var mer för att det berörde mig, 

alltså om jag ska våga gå ut imorgon och så. Jag ville veta om vad folk tyckte: om det var sant eller inte. 

Ville ha så mycket information som möjligt eftersom att det påverkade mig” - Christine, 21 
 

Anna beskriver att hon tittade på nyheterna flera gånger om dagen efter det att hon fått 

informationen om att Lunds universitet stängdes på grund av hot. Anna berättar också att hon 

vände sig i första hand till den riktiga källan - Lunds universitets hemsida - för att få reda på 

så legitim information som möjligt. Beatrice håller inte riktigt med om att Lunds universitet 

var bästa stället att söka ytterligare information på och menar att tidningarna kommer med 

mer information om händelsen istället för att försöka lugna de drabbade. Hon anser att hon får 

ut mer information av att läsa nyheter i tidningar istället för att söka sig till den ursprungliga 

källan direkt. Här kan vi således se ett exempel på hur informanterna värderar olika 

nyhetskällors legitimitet utifrån en specifik krissituation. 
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“Jag vände mig först till Lunds universitets hemsida. Även de vanliga nyheterna. Kollade flera gånger 

om dagen.” - Anna, 26 
 

“Jag läste tidningen istället för att söka mig till Lunds Universitets hemsida, för jag vet att Lunds 

universitet säkert försökte lugna ner folk. Tidningen berättar lite mer.” - Beatrice, 23 
 

6.4. Frekvens, oväntat och kontinuitet 

I ett större sammanhang när en krissituation påverkar informanternas nyhetskonsumtion, 

fastän att de själva inte direkt upplever krisen, verkar inte informanternas beteende och 

praktiker skilja sig speciellt mycket. David anser att om någonting större händer i ett 

nyhetssammanhang vill han gärna uppdatera sig mer. Dessa större händelser kan liknas med 

den frekvens som Häger anser höjer nyhetsvärderingen (Häger 2014:128-129). 

 
“Det som fångar min uppmärksamhet är just krissituationer- då kan jag spinna vidare på det hur länge 

som helst, då läser jag verkligen hela nyheter och typ.. Går även in på Youtube och försöker hitta klipp 

och sådär.” - David, 23 
 

David exemplifierar begreppet “större” med terrordådet i Paris eller valet i USA. En skjutning 

har några av informanterna sedan tidigare kommit överens om kan definiera en kris. Christine 

beskriver att det finns en skillnad gällande hennes vardagliga konsumtion av nyheter och den 

som sker vid större nyheter. Beatrice håller med och skildrar denna skillnad genom att om det 

är någonting speciellt som pågår går hon in och läser nyheter varje timme, till skillnad från 

den vardagliga nyhetskonsumtion som hon vanligen ägnar sig åt främst på morgonen. 

Konsumtionen vid större händelser sker inte på ett rutinartat sätt, utan någonting som tvärtom 

skiljer sig från en rutin. Anna håller med om detta påstående och menar att när det pågår 

någon form av kris vill hon hålla sig uppdaterad hela tiden om den specifika nyheten vilket 

hon inte gör om hon läst en mindre nyhet. 

 
”Jag sätter på nyheterna på morgonen. Men är det något större som har hänt i världen eller kanske nu 

med valet i USA eller något med någon skjutning eller vad som, då försöker man att uppdatera sig mer. 

Men annars är det mer en rutin” - Anna, 26 
 

En annan faktor som Häger påstår höjer nyhetsvärdet är hur oförutsägbar händelsen i fråga är 

- det vill säga hur oväntad nyheten är (Häger 2014:128-129). Benjamin beskriver exempelvis 

hur en kris inte är någonting som räknas till det vardagliga. Det är något som gör att ens 
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vardag inte fungerar som den gör normalt sett, det sker helt enkelt något oväntat som fångar 

hans intresse och influerar ens vardagsrutiner. Häger beskriver hur storleken på nyheten 

bestäms utifrån hur pass mycket den avviker från det normala. Ett terrordåd i Paris är något 

som skulle kunna definieras som något som skiljer sig från vardagens händelser och intresset 

blir enligt Häger och informanterna själva större (Häger 2014:98). 

 
“Jag tänker att det blir någon drastisk skillnad liksom, att man har varit i sin vardag så funkar inte det 

längre, eller det är något som gör att det inte flyter på som vanligt” - Benjamin, 24 
 

Informanterna beskriver även andra faktorer som påverkar hur pass intresserade de blir av 

någon nyhet. Daniella menar att desto mer någonting skrivs om i media, desto mer fångar det 

hennes uppmärksamhet och nyhetskonsumtion blir större. Hon menar också att desto mer 

nyheter hon får om en händelse, desto verkligare blir händelsen. Beatrice instämmer och 

förklarar hur upprepning av nyheter gör att det lättare når in. Detta går hand i hand med den 

kontinuitet som Häger anser höjer en nyhets värde vilket således våra informanter håller med 

om (Häger 2014:128-129). 

 
“När folk delar det eller uppmärksammar det på något sätt så måste jag läsa på- detta är viktigt liksom” 
- Beatrice, 23 

 

Jodelhotet i sig kan jämföras med andra kriser som sker längre ifrån oss och utifrån detta kan 

vi se några skillnader i våra informanters svar. När krisen drabbar informanterna personligen 

verkar det finnas ytterligare en dimension där ett behov av att kontakta närstående väcks. Att 

informera andra som också befinner sig i samma situation men som kanske inte fått 

informationen ännu verkar också vara en viktig del i det hela. 

 

6.5. Vad blir en nyhet? 

Vad som är en kris blir en definitionsfråga, vissa saker som en del människor uppfattar som 

en kris skiljer sig från vad andra människor anser vara en kris. På så vis har vi identifierat 

några faktorer som verkar spela en betydande roll hos våra informanter i vad som blir en 

nyhet. 

Beatrice berättar om hur hennes nyhetskonsumtion påverkas av hur pass stort det 

geografiska avståndet till händelsen är. Hon menar att någonting som händer i Sverige 

påverkar hennes intresse mer än någonting som händer längre ifrån henne. Dock tillägger hon 
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att ämnen hon finner intressanta får henne att söka efter vidare nyheter om den specifika 

händelsen. Hon beskriver en händelse i Indien hon flitigt bevakade både under och efter 

händelseförloppet. Trots att det geografiska avståndet till händelsen var förhållandevis stort 

valde hon utifrån personliga intressen att följa den specifika händelsen trots att svensk media 

inte bevakade den. Hennes kulturella avstånd till händelsen var närmare än det geografiska 

avståndet och kan således förklara varför hon ändå valde att söka vidare information om 

händelsen (Östgaard 1968:46). 

 
- ”Jag fokuserar också det på det som är närmst mig. Främst det i Sverige...Jag försöker följa 

stora händelser även om det inte står om det i svensk media.” 

Informanten beskriver en speciell händelse gällande kvinnorättigheter i Indien. 
- ”Det blev jättestort även om det inte stod mycket i svensk media. Det är ju enkelt, det är bara 

att googla.” 

- “Har du funderat på varför du fastnade för just den nyheten?” 

- “Just den...Kvinnorättigheter!” 

- “Kvinnorättigheter, är det någonting du brinner för i övrigt?” 

- “Ja.”                                        - Beatrice, 23 

 

Det är ofta aktuella nyheter och saker som händer i informanternas närhet som verkar 

intressera dem att läsa vidare om. Det är således inte bara det geografiska avståndet som 

avgör vilket nyhetsvärde en nyhet får utan det är också avståndet i tid. En aktuell händelse 

verkar informanterna vara eniga om är en händelse som händer just nu eller som ligger nära i 

tiden. En nyhets värde förbrukas relativt snabbt om inte ny information tillförs till ämnet 

(Häger 2014:101). På så vis är det möjligt att förstå varför informanterna anser att aktuella 

saker är intressanta. 

 
“Aktuella saker för mig är intressantare. Jag försöker läsa även om jag inte tycker det är så intressant för 

jag tror det är nyttigt. Jag vill hålla mig uppdaterad och inne i samtalet” - Benjamin,  24 
 

Många av informanterna berättar att de har olika personer i sin närhet de litar mer och mindre 

på när de får en nyhet återberättad för sig. Några informanter beskriver att de har en hög 

tillförlitlighet till vissa personer och litar på informationen de får av dem direkt. Vissa 

personer är de mer skeptiska mot och tar emot informationen med viss skepsis. De flesta av 

informanterna är källkritiska till den typ av information de får genom andra människor och 

ställer vanligtvis motfrågor om var personen i fråga fått informationen ifrån. Erika berättar att 
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om hon får en nyhet om någonting som fångar hennes intresse söker hon vidare information 

om händelsen från andra källor. Hägers förklaring om hur konsumenter är mer benägen att 

lyssna på olika typer av information när det kommer från någon som denne har en personlig 

relation till kan förklara detta typ av mönster (Häger 2014:335). Anna berättar hur hon inte är 

särskilt källkritisk när en kompis berättar om någon nöjesnyhet, utan att hon är framförallt är 

källkritisk när det gäller stora händelser inom politik och ekonomi. 

 
“Ja, beroende på vem som berättar. Jag brukar fråga var personen har sett det. Mina föräldrar läser bara 

Sydsvenskan och jag litar mer på dem.” - Anna, 26 
 

Christine börjar berätta att när vänner till henne berättar om nyheter så väcks ofta ett intresse 

om nyheten i fråga. Hon beskriver en situation om terrordådet i Paris då många av hennes 

Facebookvänner började ändra deras profilbilder till en fransk flagga. Det var något som 

fångade hennes intresse vilket gjorde att intresset över vad som hade hänt växte mer och mer, 

eftersom att folk i hennes närhet hade börjat ta ställning. 

 
“När alla började ändra sina profilbilder på Facebook, så kan det bli så att om man inte visste vad som 

hade hänt innan så är det klart att man undrar varför alla gör detta och att man läser på mer om vad det 

är som har hänt.” - Christine, 21 
 

David utvecklar detta och beskriver att saker som är viktiga för andra också är viktiga för 

honom. Tillkomsten av sociala medier har gjort att kommunikationsmöjligheterna ökat 

drastiskt. En stor källa till nyheter är numera Facebook där människor som konsumenterna har 

en personlig kontakt med delar och tipsar om nyheter som de själva är intresserade utav 

(Häger 2014:318). Sociala medier hjälper till att göra människor ständigt delaktiga i det 

pågående samtalet (Häger 2014:315). På Facebook får konsumenten tillgång till hela sin 

kontaktlistas aktiviteter, vilket innebär ett större informationsflöde än vad hen hade kunnat få 

tillgång till i det icke digitala livet. 

De flesta informanterna svarar att en viss del av deras nyhetskonsumtion kan härledas 

till deras sociala medier. Det är lite delade åsikter huruvida de tycker att informationen som 

delas på sociala medier är legitim eller inte. Beatrice beskriver hur hon använder Facebook till 

att följa olika grupper för att ta del av deras delningar och på så vis ha möjlighet att själv styra 

varifrån de nyheter som hamnar i hennes Facebookflöde kommer ifrån. Östgaards förklaring 
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att det är lättare att identifiera sig med människor som har liknande kulturella, religösa och 

politiska referensramar kan tänkas beskriva Beatrices beteende (Östgaard 1968:50). 

 
“Jag använder mig mycket av Facebook. Jag följer grupper och personer som jag intresserar mig för och 

kan få den informationen jag vill ha. Men däremot inte om en vän publicerar något.” - Beatrice, 23 
 

Erika beskriver hur vissa nyheter har normaliserats för henne eftersom hon anser att hon hela 

tiden exponeras för så mycket nyheter vilket gör att hon inte påverkas lika lätt av dem. Hon 

ger även exempel på en specifik krissituation; när hon fick höra om terrordådet i Paris i 

november 2015. Hon reagerade inte så starkt på det till en början då hon kände att det var 

någonting som hände hela tiden. Detta skulle kunna liknas med Sparks begrepp 

“desinsitization” som syftar på hur en reproduktion av medierat våld kan leda till att det till 

slut normaliseras eller i alla fall att dess intensitet försvagas (Sparks 2016:115-116). 

 
“...det är så mycket som händer så det blir normaliserat. Så kände jag med Paris. Jag tog inte så hårt på 

det till en början.” - Erika, 23 
 

Ju mer något avviker från vardagen desto större blir nyheten. Detta innebär att efter ett tag när 

en konsument exponerats för liknande nyheter flera gånger så tenderar denne att inte reagera 

lika starkt som första gången denne fick meddelandet och nyheten har därmed normaliserats. 

Häger exemplifierar detta genom att visa på hur det blir en världsnyhet om 90 personer dödas 

av en självmordsbombare i något land med liknande kultur som en själv. Han drar sedan en 

jämförelse till att om samma sak skulle hänt i Bagdad skulle nyheten inte alls få lika högt 

nyhetsvärde i och med att liknande saker sker dagligen (Häger 2014:98). 

Vad som också kan avgöra vad som fångar informanternas intresse och därmed kan 

höja nyhetsvärdet är hur rubriken och ingressen är utformad. Några av informanterna 

beskriver hur de ofta läser rubriken och ingressen för att sedan se om de har något intresse för 

nyheten i fråga. Ceasar beskriver hur vissa rubriker brukar locka mer än andra men har svårt 

att säga vad det är som brukar locka - det kan vara olika från dag till dag. Det är viktigt att 

rubriker håller vad de lovar och ingresser skall locka till läsning. Tanken med en ingress är 

egentligen att konsumenten inte skall behöva läsa mer utan att den skall vara tillräcklig för 

nyhetens innehåll (Häger 2014:64). Då informanterna anger att de läser nyheter på mobilen 

och läsningen oftast präglas av små notiser, med liknande syfte som ingressen, har de också 

tvingats bli mer selektiva i sin filtreringsteknik (Holton & Chyi 2012). En större användning 
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av smartmobiler och androidtelefoner har således förändrat konsumentens nyhetsupplevelse 

(Struckmann & Karnowski 2016). 

 

7. Slutsats och diskussion 

Genom vårt empiriska material har vi fått en ökad förståelse för hur studenters konsumtion av 

nyhetsmedier ser ut i olika situationella kontexter. Vad vi kan se hos våra informanter från 

Lunds universitet är att deras vardagsliv är präglat av medialiseringen och är något som är 

införlivat i deras konsumtionsmönster gällande nyheter. Vi kan se att många av informanterna 

tenderar att konsumera nyheter från digitala medier för att hålla sig uppdaterade och vara en 

del av samhällsdebatten. Frågor om hur deras konsumtionsvanor ser ut varierar från person till 

person, men det verkar finnas en viss aspekt av skam i att inte vara uppdaterad på det senaste. 

Vårt empiriska material är genomsyrat av informanter som växt upp och varit med om helt 

andra digitala förutsättningar än de äldre generationerna. Detta är något som är viktigt att ha i 

åtanke gällande vår studie; att det endast är den yngre generationens konsumtionsvanor och 

vardagsrutiner vi har studerat och fått en inblick i. Därför finns det en risk att inte få svar på 

huruvida de kanaler konsumenterna använder sig av är olika från generation till generation då 

vi inte har en annan generation att jämföra med. 

Trots samhällets ständiga utveckling samt att medieutbudet och den vardagliga 

användningen har förändras har det faktum att människor använder sig utav medier inte 

förändrats. Vissa informanter verkar använda sig av nyhetsmedier för avkoppling, 

underhållning och förströelse. Utifrån informanternas svar kan vi ser hur syftet med 

konsumtionen är densamma men att kanalerna sedan skiljer sig åt.  

Den teknologiska utvecklingen och publikens strävan efter att hålla sig uppdaterad är 

viktiga delar i hur pass intresserade vi är för nyheter överlag. Vissa informanter verkar vilja 

styra sitt nyhetsflöde själva och gör det via pushnotiser från mobilapplikationen Omni eller 

via sitt nyhetsflöde på Facebook. Ibland kan informationen få en för obehaglig karaktär och 

möjligheten att stänga av notiser verkar vara uppskattat. Om vi skulle utgå från Sparks 

begrepp “desinsitization” då olika typer av mediavåld tillslut tappar intensitet hos 

konsumenterna kan detta möjligtvis leda till en svårighet att tillfredsställa de begär som 

Bauman talar om (Sparks 2016:115-116, Bauman 1998:62). I och med att konsumenternas 

strävan att hela tiden vara uppdaterad förenklas i takt med att de använder sig av pushnotiser, 

kan även mer och mer nyheter tillslut bli normaliserade och lockelsen att hitta “det nya” bli 

allt svårare att finna. 
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Det vi kan se med hjälp av vårt empiriska material är att våra informanters 

nyhetskonsumtion ändrades vid jodelhotet mot Lunds universitet. Det går således att finna en 

skillnad i den vardagliga nyhetskonsumtionen kontra den konsumtion som sker vid en 

krissituation.  Som det går att se i vår analys så är varje informants berättelse unik och vårt 

syfte är inte heller att generalisera. Utifrån informanternas svar kan vi även se en skillnad från 

när en självupplevd krissituation jämfört med en avlägsen krissituation. Den sociala aspekten 

blir mycket mer framträdande i den förstnämnda situationen. Flera informanter beskrev hur de 

ville informera personer i deras närhet om det pågående jodelhotet samt kontakta närstående 

och försäkra dem att de var oskadda. Å andra sidan kan vi mestadels se likheter, där 

informanterna i en krissituation oberoende av avstånd tenderar att vara ute efter så mycket 

information som möjligt, så snabbt som möjligt och dras därför till källor som de i ett 

vardagligt sammanhang skulle se som opålitliga källor. Informanternas vardagliga 

nyhetskonsumtion handlar ofta om att läsa övergripande om händelsen för att få en överblick 

av nyhetsflödet. I en krissituation så sker ett skifte och de vill istället veta mycket mer och 

nöjer sig därav inte med endast en ingressliknande del av nyheten. En krissituation höjer 

nyhetsvärdet och det får en mycket mer framträdande och betydande roll för individen. 

Vad som avgör hur stor nyheten blir och i vårt empiriska material vad som definieras 

som en kris kan förklaras med hjälp av Hägers och Östgaards definition av nyhetsvärdering. 

Faktorer som, enligt våra informanter, höjer deras intresse och värdet av nyheten är främst det 

geografiska och kulturella avståndet till händelsen. En händelse som sker en bra bit ifrån 

anses inte vara lika intressant för informanterna. Det som verkar vara avgörande för nyhetens 

trovärdighet för informanterna var hur mycket täckning en nyhet får i media. Vi 

uppmärksammade att de informanter vi pratade med ansåg att de under hotet mot Lunds 

universitet tyckte att händelsen i sig blev verkligare desto mer nyheter de konsumerade. Det vi 

också kunde se var att ens personliga intresse tenderar att ändå genomsyra vilka nyheter som 

får högt värde - men inte för att medieinstitutioner skriver mycket om just deras intressen utan 

för att de själva aktivt söker vidare information om ämnet och även anpassar sina 

applikationer och “flöden” utefter det.   
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9. Bilagor  
9.1. Intervjuguide  

Presentera oss och vad vi gör, syfte med intervjun 

Informera om inspelning, anonymitet. Låt alla presentera sig. (namn, fritid, just nu)  

Kort om jodel  

(Punkterna är bara frågor utifall att informanterna inte vidareutvecklar sina svar tillräckligt)  

Attityder kring ämnet  

Varför läser du nyheter?  

Hur skulle du beskriva en kris? 

Finns det någon speciellt sammanhang som du läser nyheter mer?  

Tema 1: Deltagarnas upplevelser och attityder  

Var brukar du läsa nyheter?  

• Har du någon speciell app eller funktion på mobilen som du använder på mobilen? 

Hur ofta?  

Kan du berätta om dina upplevelser om vad du kommer ihåg av jodelhotet mot lunds 

universitet?  

• Hur fick du reda på att det var ett jodelhot mot lunds universitet? 

• Var befann du dig när du fick reda på det? ��� 

• Vände du dig till några andra nyhetsmedier än normalt efter att du fick reda på det? 

 

 ���Tema 2: Nyhetsläsarens beteende 

 ���Läser du alltid hela nyhetsartiklar? ��� 

• Vilka delar är det annars som du väljer att läsa? ��� 

• Är det något speciellt som brukar fånga er uppmärksamhet nyhetsmässigt?  

Ser du någon koppling mellan sociala medier och er nyhetsläsning?  
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Finns det någon typ av nyheter du undviker att läsa? ��� 

Var det någon speciell person du pratade om det med eller någon speciell person som du 

kände att ni ville kontakta? ��� 

• Förde ni informationen vidare till någon speciell?  

Vände du dig till nyhetsmedier som du vanligtvis inte brukar vända er till för att söka 

information om fallet?  

Tema 3: Känslor vid nyhetskonsumtion?  

Var det någon speciell känsla som tog överhanden när nyheten nådde er?  

• Hur kände du när du fick reda på nyehten?  

Är det viktigt för dig att vara påläst om dagens toppnyheter?  

Finns det några nyhetsmedier som du anser vara trovärdigare än andra?  

Hur påverkas du när en vän berättar en nyhet för dig?  

• Om du får en nyhet återberättad för dig, söker du information på något annat ställe 

efteråt? ��� 

• Vilken typ av nyheter gäller detta i så fall? ��� 

Avsluta intervjun. Tacka. Fråga om informanterna vill att vi ska skicka slutprodukten sen, i så 

fall skriva upp deras mailadresser ��� 

	  


