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Enkätrapportering - Unga Läsare
Under senhösten 2015 genomfördes en enkätstudie med unga vuxna som studerar på
Högskolan i Halmstad. Enkäten producerades och analyserades av medarbetare från EcoMedia projektet från avdelningen för informatik på Högskolan i Halmstad
I denna rapport ges en sammanfattning av några av de mönster som framträdde vid en initial analys. Rapporten syftar till att sammanfatta huvuddragen knutet till användarmönster för enkätens respondenter, samt peka
på tendenser som kan vara av intresse för tidningsmedarbetare. Frågorna som användes i enkäten finner du
som bilaga i slutet av denna rapport.

Analys

Materialet från enkätstudien har analyserat av
medarbetare från EcoMedia projektet.
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I november 2015 skickades 3815 inbjudningar ut till studenter där de inbjöds till att delta i en enkät rörande
deras medievanor.
Totalt svarade 647 studenter, 65% av respondenterna var kvinnor och den genomsnittliga åldern var 23
år. Populationen har analyserats utifrån två specifika
variabler, betalningsvilja samt aktivitetsgrad kopplat
till mediekonsumtion. Detta har gett oss fyra olika
grupper, eller profiler, av unga mediekonsumenter: a)
Aktiva med hög betalningsvilja, b) Aktiva med låg be- Figur Q8 presenterar vilka digitala enheter som antalningsvilja, c) Icke aktiva med hög betalningsvilja, d) vänds under dygnet för att ta del av nyheter. Radion
Icke aktiva med låg betalningsvilja.
används främst på morgonen medan olika former av
datorer och plattor används i ökande utsträckning från
Genom att analysera populationen utifrån dessa vamorgon till kväll. TV används främst på morgon och
riabler kan likheter och skillnader mellan de olika
kväll medan smarta klockor och mobiltelefoner har en
grupperna diskuteras. Denna analys ämnar därmed
relativt jämn användning under hela dygnet. Nättidge insikt i de specifika användningsmönster som t ex
ningar, nyhetsappar och sociala medier används också
icke aktiva med hög betalningsvilja har, en grupp som
under hela dagen för att konsumera nyheter. Reddit
kanske kan vara intressant för tidningar att adressera.
används också under hela dagen, dock med högre anRapporten går först igenom de generella användnings- vändning under eftermiddagar.
mönster som är lika mellan de fyra grupperna för att
sedan titta närmre på de specifika skillnader som finns
mellan dessa.

MEDIEVANOR
Totalt hade 18% av respondenterna tillgång till en
morgontidning i hemmet (14% på papper och 4%
digitalt). Totalt konsumerade 67% av respondenterna
nyheter en till fyra gånger per dag (se figur Q7). Frågan om mediekonsumtion användes för att kategorisera respondenterna in i grupperna Aktiva samt Icke
aktiva mediekonsumenter.
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Podcasts, artiklar samt nyhetsnotiser konsumerades
jämt över hela dygnet. Webb-TV och bloggar konsumerades oftare på kvällen jämfört mot andra tider på
dygnet (se figur Q10).

På frågor kopplat till notifikationer svarade 36% procent av respondenterna att de använder notifikationer
kopplat till digitala nyhetstjänster. Av dessa respondenter brukar 32% besöka nyhetskällan för notifikationen
för att läsa mer medan 65% svarade att de aldrig eller
sällan gör detta (se figur Q13).

Figur Q17 visar hur ofta respondenterna följer upp
källan till en nyhet som de läst via sociala medier och
figur Q18 visar att nästan 30% av respondenterna följer minst en tidning via sociala medier. En klar majoritet på 72% har aldrig kommenterat en artikel på en
nyhetssajt. 40% av respondenterna anser att tidningar ska förmoderera kommentarerna på en nyhetssajt
medan 29% istället anser att olämpligt innehåll ska
anmälas av läsarna själva.

SOCIALA MEDIER
Av sociala medier används främst Facebook som nyhetskanal. Totalt använder 86% Facebook, 37%
Instagram, 20% Snapchat och 18% Twitter till att
konsumera nyheter. 73% av respondenterna konsumerar nyheter via sociala medier minst en gång per
dag. Hälften av de som använder sociala medier delar
aldrig nyheter och 43% gör det sällan. Endast 7% delar nyheter via sociala medier ofta eller alltid. En klar
majoritet av respondenterna anser inte det vara viktigt
att kunna sprida nyheter vidare i sina nätverk.

TIDNINGARS TROVÄRDIGHET
Merparten av respondenterna uppfattar tidningar som
en trovärdig nyhetskälla. De flesta respondenter anser
även att det är viktigt att en nyhet är publicerad av en
erkänd nyhetskälla. Figur Q23 (nästa sida) visar hur
viktigt respondenterna anser att en nyhet är av karaktären ”senaste nytt”.
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ANNONSERING
Respondenterna uppfattar främst annonsering som
störande i radio, strömmande media, TV, social media och nyhetsappar. De stör sig något mindre på annonsering i nättidningar och minst störande upplevs
annonsering i papperstidningar. Överlag så uppfattas
annonsering kopplat till internationella varumärken
som mer störande än annonsering kopplat till lokala evenemang och lokala företag. En klar majoritet
på 66% upplever heller inte att annonseringen tillför
dem något värde. Ungefär hälften av respondenterna
använder någon form av ad-blocker.

BETALNINGSVILJA
Spotify är den absolut vanligaste använda tjänsten följt
av Netflix och Viaplay (se figur Q27). Figur Q28 visar respondenternas betalningsvilja kopplat till digitala
nyhetstjänster. Denna fråga användes för att dela upp
populationen i hög respektive låg betalningsvilja. 21%
av respondenterna kan tänka sig att betala för att slippa annonser på nyhetssajter.

59% av respondenterna finner det störande när annonser anpassas utifrån deras internetsökningar och
66% tycker det är viktigt att kunna skilja på sponsrat
innehåll och redaktionellt innehåll. Vidare tycker 27%
att sponsrat nyhetsinnehåll i en tidning är positivt,
39% anser det negativt och 34% tycker varken eller.
Slutligen anser ungefär hälften av respondenterna att
sponsrat nyhetsinnehåll i en tidning påverkar dess trovärdighet.

IDENTIFIERADE SKILLNADER
MELLAN DE FYRA GRUPPERNA
De fyra grupperna som identifierats är:
•
•
•
•

Icke aktiva med låg betalningsvilja (19% av totala
populationen varav 31% män och 69% kvinnor)
Aktiva med låg betalningsvilja (45% av totala populationen varav 38% män och 62% kvinnor)
Icke aktiva med hög betalningsvilja (7% av totala
populationen varav 24% män och 76% kvinnor)
Aktiva med hög betalningsvilja (29% av totala populationen varav 34% män och 66% kvinnor)

Vid jämförelse av data från de fyra olika grupperna
framkommer ett par övergripande skillnader. Överlag
är de två grupperna med låg betalningsvilja mindre
positiva till att logga in på nyhetssajter för att få ta del
av personligt anpassat innehåll. De anser också i högre
grad att annonsering är störande. De två grupper som
har en hög betalningsvilja är mer positivt inställda till
bloggar jämfört mot grupperna med låg betalningsvilja.
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Gruppen Icke aktiva med låg betalningsvilja använder
notifikationer i mindre utsträckning jämfört mot de
andra tre grupperna. Denna grupp besöker sällan källan till en nyhet och finner överlag annonsering mer
störande jämfört mot de två grupperna med hög betalningsvilja. Gruppen är också tillsammans med Aktiva
med låg betalningsvilja mindre positiva till att logga in
för personligt anpassat innehåll.
Gruppen Icke aktiva med hög betalningsvilja är mer
villiga att betala för nyhetstjänster jämfört mot övriga

tre grupper. De är även mindre störda av platsanpassade annonser. Gruppen är tillsammans med Aktiva med
hög betalningsvilja mer positivt inställda till bloggar.
Gruppen Aktiva med hög betalningsvilja besöker i högre utsträckning en nyhet efter en notifikation jämfört
mot övriga grupper. De bryr sig också mer om att är
journalistiskt granskat innehåll i tidningar och nyhetstjänster.

Varianser knutet till hög kontra låg aktivitet

EcoMedia

Bildrättigheter

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.

Alla bilder förutom Högskolan i Halmstads logotyp
och profil täcks av Creative Commons Zero (CC0)
license. Bilderna är hämtade på http://www.alana.io

Mer information hittar du på: http://www.ecomedia.nu

