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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 två av de teman som diskuterades: Nyhetskonsumtion samt hur unga läsare håller sig uppdaterade. Utöver det diskuterades även deras
åsikter kring hur notifikationer kan utformas i nyhetsmedia.

Analys

Materialet från gruppdiskussionerna har analyserats av
två oberoende individer. Diskussionerna som transkriberades har kategoriserats och tematiserats för att
hitta likheter och skillnade i deltagarnas åsikter.
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Flertalet deltagare börjr dagen med
att konsumera nyheter, antingen direkt från sängen via telefonen, eller
via TV, webb eller nyhetsmorgon på
TV. Deltagarna använder sig av en rad
olika källor för sin nyhetskonsumtion,
de som främst omnämndes var Aftonbladet på webben, Aftonbladets push
app, Facebook samt TV nyheter.
Många deltagare blandar olika källor för att få olika
perspektiv. Vissa använder TV för att ta del av politik, medan de informerar sig om andra intresseområden via mer informella kanaler som youtube och
podcasts. När de får reda på att något stort händer
använder de sig av tidningars webbsidor. Flera i
gruppen blandar internationella medier och svenska. Flera i gruppen utryckte att de hade mer tillit till
internationella medier:

”Kollar på CNN, Metro, BBC. Blandar för
att få olika perspektiv”.

folk vill åt. Vill du ha redaktionellt värde?
Vill du bara ha information då räcker kanske
en rubrik”
De flesta använder sin mobiltelefon som primärkälla
för att hålla sig uppdaterade och relativt få använde
traditionella medier som papperstidningen och TV.
Även om Aftonbladet är den källa som främst omnämndes, är många deltagare kritiska till kvalitén på
nyheterna där. Flera uttryckte sig i termer som:

”Jag kollar ofta upp saker på till exempel Aftonbladet, men jag kan har svårt att ta Aftonbladet seriöst”
Ett fåtal deltagare följer lokalnyheterna och använde r
t ex dessa tidningars sociala mediekanaler för att hålla
sig uppdaterade. De går också in på respektive lokaltidnings webbsida för att ta del av nyheter som rör sin
hemort:

Jag följer tre tidningar i sociala medier och
när de delar artiklar så vet jag att det är aktuell information”.

Flera deltagare var tydligt kritiska till nyhetsvärdet vid
Ett par personer i fokusgruppen nämner att de läser
delningar via sociala medier:
nyheter mer ingående när de är uttråkade eller har tid
över. Typen av nyheter som de tar del av avgörs av hur
”Jag är väldigt kritisk mot sådant som postas
mycket tid och i vilken kontext de befinner sig i. Vissa
på Facebook, det är ofta gamla artiklar som
av deltagarna sa att valet av nyheter berodde mycket på
vad de vill åt just för stunden:
postas runt och runt.”

”Det beror på hur man tolkar nyheterna. Allt
är laddat subjektivt, då beror det ju på vad

”Om någon postat något i sociala medier så är
det oftast ointressant för mig”.
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Majoriteten deltagare är överens om att de använder
specifika källor kring ämnen av specifikt intresse, exempelvis spel, sport, nöjen. Källor som används kan
vara alltifrån bloggar till podcasts och magasin. En
klar majoritet uttryckte också att det går allt snabbare
att få grepp om vilka nyheter som finns idag, men att
detta kan påverka kvaliteten på nyheter:

”Det känns som att man läser nyheter mer
översiktligt idag. Notiser från appar eller att
man scrollar ner på en webbsida, men man
läser inte hela artikeln på samma sätt som
med papperstidningar”
”Samhället är mer stressat idag och då vill
man ju åt informationen jättesnabbt och då
fungerar mobilen bra för det”
”Du köper ju kvalitet när du köper en tidning, jag menar det som går snabbt att få är
antagligen inte lika reflekterat och genomarbetat”
Flertalet deltagare nämner att de konsumerar nyheter genom sociala medier både frivilligt och ofrivilligt
genom att vänner delar nyheter. En del deltagare delar nyheter själva via sociala medier, medan en annan
grupp av deltagare tycker det är meningslöst och nästan aldrig gör det.

”Det går inte att undvika stora nyheter, det
kommer alltid upp i sociala medier i nån
form.”
”Om det är ett ämne som jag är intresserad av
delar jag det så alla kan läsa det, exempelvis
från Aftonbladet.”
”Det är lite så, coolt att vara först med någonting. Om man är först med att dela någonting
så får man likes”.
”Det känns som nåt syndrom, att alla ska dela
allt hela tiden, för att få uppmärksamhet”
Generellt brukar deltagarna sällan kommentera på
nyheter eller inlägg på sociala medier, dock läser de
dessa relativt ofta. Anledningen till den låga frekvensen av egna kommentarer förklarades med att det ofta
blev dispyter online.

”Jag tror det har med internetkulturen att
göra. Det är lätt att det blir diskussioner om
saker som inte rör det du syftade på.”
”Privatpersoner drar uppmärksamheten från
artikeln när diskussionerna i kommentarerna
handlar om något helt annat”.

Rapport nummer 2/15

NYHETSNOTIFIKATIONER
Deltagarnas åsikter om nyhetsnotifikationer var
tvådelade. En klar majoritet lyfte fram både bra och
dåliga aspekter av notifikationer, det vill säga deltagarna var varken för eller emot. Detta i sig gör det
till ett intressant område att undersöka för att kunna
designa bättre lösningar på nyhetsnotifikationer som
accentuerar de positiva spekterna och minimerar de
problemen som upplevs. Ett par citat som exemplifierar för och nackdelar presenteras nedan:

”Det som är positivt med notifikationer är att
om jag får det kontinuerligt så slipper jag det
här berget med grejer att gå igenom sen, utan
då kan jag ta ett beslut direkt, är det här intressant eller inte. Det funkar för mig att få
det kontinuerligt för då slipper jag den här gå
igenom fasen som jag inte hinner med.”
”Jag vill inte ha dem i vardagsrummet om
inte jag bjudit in dem, men också det att det
är så mycket, följer så jävla många ställen,
uppsignad på tusen sidor och så, ska man då
få notifikationer från alla dem kommer man
ju bli tokig. Tycker det är jobbigt bara som det
är nu. Plingar så jävla mycket.”
Överlag anser deltagarna att notifikationer är bra för
att snabbt kunna ta till sig information och nyheter.
Men om innehållet inte känns relevant så irriterar
och stör notifikationerna. Det innebär att personifiering av innehåll samt anpassning av när notifikationerna presenteras tycks vara viktiga aspekter att ta
hänsyn till.

”Jag vill veta det som är relevant för mig, inte
det som någon annan tycker borde vara relevant för mig bara för att det är relevant för
andra”
Vad som framstår klart är att det finns en tydlig gräns
när deltagarna tycker att notifikationerna har trängt
in för långt i den personliga sfären. Det som oftast
omnämns som ett intrång i den personliga integriteten är när notifikationer skickas via sms, men även i
vissa fall när de skickas via e-post.
En annan sak som diskuterades var huruvida de age-

rar på en notis, det vill säga om de klickar vidare för
att veta mer. Även detta berodde på vilken typ av nyhet det var, men allt som oftast agerar inte deltagarna
på notiser:

”Jag har både Expressen och SvD app och får
push från dem och läser de från SvD men aldrig varit inne Expressens hemsida eller app,
det räcker med notisen. Helt enkelt scrollande
rubrikläsningen igen.”
”Ofta är det ju som en rubrik och om det kittlar ens intresse så läser man ibland men ofta
går man snarare djupare på andra källor.”
Deltagarna lyfte även att de skulle vilja ha mer kontroll över vad för typ av notifikationer de får och när
de får dem:

”Det känns som att de gör det svårare och
svårare att välja bort det med. Känns som en
ständig kamp, men jag orkar inte hålla integriteten längre.”
Ett fåtal av deltagarna väljer aktivt själva vilka notifikationer de vill ha i sin mobiltelefon. De ser därmed
inte notifikationer som ett lika stort problem som
många andra deltagare:

”Notifikationerna i sig är inte irriterande, jag
kan ju stänga av ljudet”.
Några deltagare uttryckte också ett tydligt behov av
att just kunna anpassa notifikationer och dess innehåll i större utsträckning än det går idag.

”På en tidning måste man själv kunna välja vilket innehåll man vill ha, man behöver
liksom inte få allt. Det är dock ingen som erbjuder den tjänsten än.”
”Det kanske inte är bra för tidningarna,
för då får de ju inte sprida alla nyheter de
har. Det borde verkligen finnas någon typ av
spamfilter som väljer bort sådant jag inte är
intresserad av”.
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Ett problem flera deltagare lyfter var insamlande av
data för att rikta reklam. Vissa deltagare utryckte att
de inte riktigt orkade hålla koll längre medan andra
ansåg att det var ”läskigt” att personlig data sparas av
tredje part. En annan anledning till denna oro var att
flera deltagare ansåg sig bli profilerade och därför ofta
fick nyheter om specifika områden. Det står i kontrast
till den grupp av deltagare som uttryckte att de ville
just ha mer personaliserat innehåll och bli profilerade.
Att hitta en lagom nivå av personalisering och profilering som sorterar ut det mest irrelevanta, men ändå
överaskar, verkar vara en viktig aspekt när det handlar
om nyhetsnotifikationer:

”Det blir som att du blir in-fållad och jag
kanske ändå vill ta del av mer. Det blir för
statiskt och det är samma med Facebook, man
har sina vänner, deras bakgrund, deras nyheter dyker upp på mitt flöde och deras intressen
blir på nått sätt mina intressen. Jag tycker det
är som att man blir lite bortkopplad från omvärlden, om det som inte är en själv.”
Med denna reflektion avslutar vi rapport nummer 2
i EcoMedia serien. I kommande rapporter fokuseras
bland annat på tidningens roll i samhället och andra
spännande teman.

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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