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Fokusgrupper - Unga Läsare
Under senhösten 2014 genomfördes fyra fokusgrupper tillsammans med unga läsare på
Högskolan i Halmstad. Teamet bakom fokusgruppen bestod av medarbetare från EcoMedia
projektet från avdelningen för informatik på Högskolan i Halmstad.
I denna rapport summeras totalt 4 gruppdiskussioner med 17 unga läsare som ingick i fokusgrupperna. Gruppdiskussionerna genomfördes i december 2014. Denna rapport fokuserar på temat tidningens roll i samhället,
samt betalningsvilja och lyfter ett axplock av de åsikter som gruppdeltagarna delade med sig av.

Analys

Materialet från gruppdiskussionerna har analyserats av
två oberoende individer. Diskussionerna som transkriberades har kategoriserats och tematiserats för att
hitta likheter och skillnader i deltagarnas åsikter.
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Det råder väldigt delade meningar
kring tidnings roll i samhället.Vissa
menar att den behövs som nyhetsförmedlare, medan andra menar att den
spelat ut sin roll. Merparten av deltagarna i fokusgruppen menade dock
att det fortfarande fanns plats för tidningen i dagens medieklimat, men att
deras roll och fokus behöver skiftas.
Det var ofta kvalitét, tidningen och det journalistiska
arbetets granskande eller demokratiska aspekter som
lyftes, när man pratade om tidningens styrkor.

”Medierollen förr i tiden var mer av ett demokratiskt värde, de jobbade mer för folket, lyfte
fram strukturer och andra viktiga grejer, den
rollen har försvunnit men det betyder inte att
inte behov finns kvar där. Jag tror efterfrågan
finns där.”
Det var ofta kvalitét, tidningen och det journalistiska
arbetets granskande eller demokratiska aspekter som
lyftes, när man pratade om tidningens styrkor.

”Jag tror att vi fortfarande vill ha grävande
samhällsinformation. Vår generation kommer
förmodligen tröttna på nöjesnyheter och det
kommer försvinna eller minska i alla fall.”

BETALNINGSVILJA
Majoriteten av deltagarna visar ett tydligt intresse
kring att kunna betala nyheter i framtiden då de slutat
studera. Dock såg de inte något behov av papperstidningar utan i så fall genom digitala prenumerationer.

”Jag tror vi är beredda att börja betala för
nyheter igen fast genom ett annat medie. Det
är färre som laddar ner, streamar musik, film
och annan media, det gäller för nyheter med”
”Jag tror fler och fler blir intresserade av att
betala för en prenumeration på internet. Papperstidningen kommer nog försvinna nästintill helt och hållet, men tidningen som nyhetsförmedlare behöver inte göra det.”
Trots en vilja att betala för nyheter diskuterades även
flitigt att det måste ske förändringar för att det skall
vara aktuellt. Främst lyftes bättre tjänster, en ökad
kvalitet och mindre reklam.

”De måste få sina tjänster att funka. De behöver ha nya sätt, nya distributionssätt.”
”Jag tror man hade hybris där ett tag, allt var
gratis, men nu nej. Samma sak med ekologisk
mat, att det ökat med 50 %, man vill ha bra
saker inte dåliga grejer längre.”
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Det råder även delade meningar kring vad tidningshuset faktiskt skall fokusera på. Vissa pekar på att man
bör hitta nya vägar för att nå läsarna, och gå bortom
den traditionella formen.

En annan viktig faktor som diskuterades var exklusivitet och att tidningar måste erbjuda något extra värde.
Att informationen och nyheten som kommer från en
tidning måste vara något mer än det som syns överallt annars.

”Många bloggar är ju typ som journalister
som skapar egna grejer på egna kanaler, och
enda skillnaden är ju att de inte skriver på
tidningen längre utan själva har valt att starta någon form av digital utgivning och det är
ju hela den grejen som tidningshusen måste
haka på”

”Känns som att allt kommer från samma källa. Om allt ändå kommer från TT så läser
man ju ändå samma nyhet på tio olika ställen
och det känns ju meningslöst.”

Dock, pekar andra respondenter på att man bör fokusera på de grundläggande värden som tidningen faktiskt står för.

”Jag tror det hör ihop med tidningar på webben. Jag kan känna ibland att man kan tänka
sig betala för en nättidning för att slippa skit.
Det känns som att det är desperation bland
journalister och tidningar.
Alla kan vara journalister, man tar in åsiktspersoner och man vill bara åt klick för att få
annonser. Jag är beredd betala för att slippa
det och få kvalitet istället.”

”Jag tror att när man börjar kräva det avslöjande, det grävande, och de erbjuder det,
då kan man betala för det. Men de måste erbjuda något exklusivt, och det kanske är det
grävande.”
Det gjordes även konkreta jämförelser med andra
tjänster, för att förtydliga kontrasten mellan vad man
kallar vardagskonsumtion och kvalitet.

”Det är ju likadant med musik, om jag vill
lyssna på musik till och från skolan då lyssnar
jag ju på mitt Spotify konto.
Men vill jag verkligen uppleva musik då köper
jag vinyl så det blir mer en grej av det. Men
själva vardagskonsumtionen sker ju i Spotify.
Spotify blir lite slit och släng a´la 2014.”
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SPONSRAT INNEHÅLL

Avslutningsvis så diskuterades även sponsrat innehåll
i fokusgruppen. När det kom till detta tema verkade
gruppen inte se några stora problem med det men såg
det heller inte som optimalt.

”Man skulle vilja ha nån sorts kravmärkt journalistik och media att ”Här påverkas inte innehållet av marknaden” typ”
Dock ansåg man att det fanns ett problem med transparens från tidningars håll. Flera i gruppen uttryckte
att det bör vara uppenbart vad som är sponsrat och
vilka samarbetspartners som finns.

”Jag tycker det handlar om mer transparens,
så du kan se ägarstrukturer etc. och att det är
mer framlyft för konsumenter, inte i skymundan.”
”Det gäller ju att man är jävligt tydlig med
det, folk ska ju inte behöva klura ut det själva.
Då blir det ju fel.”
Med denna reflektion sätter vi punkt för denna rapport i EcoMediaserien. I de andra rapporterna i serien
så kan du läsa mer om resultatet från fokusgrupperna
och annat material från EcoMedia.

EcoMedia
EcoMedia är ett KK-finansierat forskningsprojekt som
drivs av Högskolan i Halmstad. Projektet fokuserar
på förändrade mediavanor, nuvarande och framtida
ekosystem kring digital nyhetsmedia och framtida
affärsmodeller för nyhetsmedia.
Mer information hittar du på: http://www.ecomedia.nu
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