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Abstract 

Uppsatsens syfte är att genom åtta semistrukturerade intervjuer försöka förstå hur de olika 

respondenternas konsumtion av veckotidningar ser ut beroende på deras socioekonomiska bakgrund. 

Utifrån studiens syfte anses det vid genomförandet att det är av relevans att även studera 

respondenternas generella läsvanor. En stor läsvana förutsätts vara en viktigt variabel för att ha ett 

intresse för konsumtion av veckotidningar. Detta antagande gällande korrelationen mellan läsvanor och 

konsumtion av veckotidningar visade sig i studiens analys och resultat vara felaktig.  

 

Studien kommer fram till att både personer med låg och hög socioekonomisk bakgrund konsumerar 

veckotidningar. Konsumtionen ser dock annorlunda ut beroende på vilken socioekonomisk bakgrund 

personen innehar. De respondenterna med hög socioekonomisk bakgrund har alla vuxit upp i hem där 

det ansågs vara viktigt att läsa. Deras föräldrar har alltid uppmuntrat till läsning och det har förväntats 

finnas ett intresse för litteratur och läsning. Personer med hög socioekonomisk bakgrund prenumererar 

främst på veckotidningar som är informativa och som tillhandahåller ny information och djupare 

intervjuer med framstående personer i samhället. Den största anledningen till att de läser och 

prenumererar på en veckotidning är att de tycker att det är roligt och givande att läsa. Exempel på 

veckotidningar som de fyra deltagarna med hög socioekonomisk bakgrund läser är Filter, Fokus och 

Ikon. Dessa tidningar behandlar aktuella samhällsfrågor och problem samt ger utrymme för en mer 

djupgående journalistik. De respondenter med lägre socioekonomisk bakgrund är uppväxta i hem där 

läsning inte hade en självklar roll. Vissa av respondenterna uppmuntrades till att läsa trots att deras 

föräldrar själva inte läste i så stor utsträckning. I dagsläget läser respondenterna främst på semestern och 

upplever att det är tidskrävande att läsa på sin fritid.  De läser främst i situationer då de krävs att de läser, 

exempelvis i samband med studier. Respondenterna köper veckotidningarna i andra syften än att enbart 

läsa dem; de köper mer frekvent lösnummer och använder tidningarna till att titta på vackra bilder samt 

för att hämta inspiration. Respondenterna med lägre socioekonomisk bakgrund konsumerar 
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veckotidningar som innehåller mode, inredning och övriga livsstilsmagasin. Exempel på veckotidningar 

som de fyra deltagarna läser är King, Elle Decoration, Sköna Hem och Café.  

 

Veckotidningar fyller olika individuella behov hos deltagarna i studien. Vissa köper ett lösnummer för att 

titta på vackra bilder och för att hämta inspiration.  Andra prenumererar på en informativ veckotidning 

med syfte att lära sig nya saker och för att de tycker det är roligt att läsa. Oavsett socioekonomisk 

bakgrund är veckotidningar ett format som samtliga deltagarna konsumerar. 
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1. Inledning 

Unga människors kulturvanor är under förändring. Enligt Statens kulturråd och Statistiska centralbyrån 

har Sveriges befolknings kultur- och läsvanor förändrats kraftigt, främst bland ungdomar och unga 

vuxna (Kulturrådet; Allt färre ungdomar läser böcker; 2014-12-17). Den största förändringen har skett 

till följd av det nya teknologiska medielandskapet som erbjuder information, böcker, tidningar och andra 

kulturella aktiviteter via internet (SvD; Ungas kulturvanor rasar i statistiken; 2014-11-08). 

Veckotidningsläsandet kvarstår dock som en av de mest frekventa kulturaktiviteterna. Enligt rapporten 

”Nya kulturvanor” läser 69,5 procent av landets vuxna befolkning veckotidningar (Sveriges Tidskrifter; 

Vi älskar att läsa; 2014-11-08). Läsandet av veckotidningar är som högst bland äldre personer, 

pensionärer, gifta/sambos och högutbildade personer (Nilsson & Severinsson; 2001).  

 

Jag befinner mig själv i kategorin ”ung vuxen” och har under de senaste åren upplevt en förändring i 

intresset för och läsningen av veckotidningar. Att unga vuxna läser veckotidningar bekräftas genom 

Kulturrådets studie, men vad är det som påverkar och uppmuntrar människor till att aktivt vilja 

konsumera veckotidningar? Att fortsätta köpa och prenumerera på veckotidningar trots att de mesta 

finns tillgängligt via internet? 

 

Studien syftar till att bidra till en djupare förståelse för hur människors konsumtion av veckotidningar ser 

ut beroende av deras socioekonomiska bakgrund. Studien vill belysa mönster och skillnader mellan 

människors konsumtion av veckotidningar samt studera hur användandet skiljer sig mellan de olika 

respondenterna. Utifrån studiens syfte är det även av relevans att förstå deltagarnas generella intresse för 

att läsa. Studiens teoretiska ramverk består av Pierre Bourdieus teorier om klassreproduktion, 

kapitalformer, habitus och det sociala rummet (Gripsrud; 2010) samt Use & gratification teorin 

(användningsteorin) som teoretiserar varför och hur människor använder sig av specifika medier för att 

tillfredsställa individuella behov (Winter; 1973).   

 



	   5	  

1. 1 Problemformulering och syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur åtta personers konsumtion av veckotidningar ser ut i relation till 

deras socioekonomiska bakgrund. Syftet grundar sig i det faktum att vårt socioekonomiska arv och vår 

uppväxtmiljö påverkar och formar oss som vuxna individer. Föräldrar överför värderingar och tankesätt 

till sina barn (Gripsrud; 2002). Studien undersöker även respondenternas generella inställning till läsning 

samt läsvanor och ämnar belysa i vilken utsträckning ett intresse för läsning i allmänhet hänger samman 

med ett intresse för veckotidningar. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

Övergripande frågeställning 

• Hur ser relationen mellan respondentens socioekonomiska bakgrund och 

veckotidningsanvändande ut? 

Delfrågeställningar 

• Hur ser relationen mellan respondentens socioekonomiska bakgrund och generella läsvanor ut? 

• Hur ser relationen mellan respondenternas generella läsvanor och veckotidningsanvändande ut?  

• I vilket syfte läser respondenten veckotidningar? 

• Hur ofta och vilken typ av veckotidning läser respondenten? 

 

1.3 Material  

Materialet består av åtta kvalitativt genomförda intervjuer. Intervjuerna är inspelade och transkriberade 

och utgör studiens empiriska material. Materialet analyseras utifrån en deduktiv ansats för att försöka 

besvara forskningsfrågorna.  
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1.4 Avgränsningar 

Studien syftar endast till att studera konsumtionen av veckotidningar och utesluter andra tidningsformat. 

Vad som i studien omfattas av begreppet veckotidningar förklaras senare i uppsatsen.  

 

De medverkande i studien är valda utifrån ett strategiskt urval och det kan därför inte garanteras att en 

liknande studie med ett annat urval kommer generera samma resultat (Trost; 2010; 139). De resultat som 

presenteras i studien är endast representativt för de åtta medverkande personernas konsumtion av 

veckotidningar och således återspeglar det en väldigt liten del av populationen. Det är omöjligt att utifrån 

studiens resultat dra några generella slutsatser gällande hela Sveriges befolknings konsumtion av 

veckotidningar.  

 

2. Bakgrund veckotidningar 

Sedan 1850-talet har det funnits exempel på tidningsformat som liknar de format vi idag kallar för 

veckotidningar. Från början kallades veckotidningar för ”veckojournaler”. Under 1920- talet fick 

veckotidningar ett uppsving på den svenska marknaden; Lördags-magasinet, Söndags-magasinet, Familje-

wännen är några exempel på veckotidningar som utkom under 1920- talet som blev omtyckta. Vecko- 

journalen, V-J, utkom år 1927 och blev en väldigt populär veckotidning i Sverige. Innehållsmässigt 

bestod V-J av berättelser ur det verkliga livet skrivna av ledande journalister, författare och andra kända 

personer. V-J höll en folklig ton och skapade dialog med läsarna genom frågespalter, tävlingar och 

insändarsidor. Detta veckotidningsformat liknar det format vi känner igen i dag. Det fanns under 1930-

talet exempel på specialiserade tidningar som var inriktade på speciella intressen och hobbys; Motor- 

Journalen, All Sport och Radioamatören definierades även som veckotidningar trots att de inte utkom 

varje vecka (Liljeqvist; Historik om gamla veckotidningar; 2012).   
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2.1 Vad definieras som en veckotidning? 

Det finns åtskilliga definitioner av begreppet ”veckotidning”. Begreppet är brett och innefattar flera olika 

typer av tidningar. Det är inte uteslutande de traditionella veckotidningarna, som exempelvis Allers och 

Hemmets Journal som begreppet syftar till. Idag är våra valmöjligheter på veckotidningsmarknaden 

väldigt stora och det finns tidningar för nästan alla typer av intressen och hobbys; fiske, träning, historia, 

sport, datorspel osv. Oavsett form och format så innefattas dessa tidningar av begreppet eftersom vi 

saknar ett konkret definierat begrepp att benämna alla dessa nya tidningar med (Liljequist; Historik om 

gamla veckotidningar; 2012).  Nationalencyklopedins definition av begreppet veckotidning är ”en 

benämning på publikation inom den populära tidskriftspressen, tillhörande den centrala kategori som 

brukar indelas i familjetidningar, damtidningar och herrtidningar, ibland även ungdomstidningar” (NE; 

2014-12-16). Definitionen i studien är bredare än så; studien är inte begränsad till att endast innefatta 

familjetidningar, dam- och herrtidningar samt ungdomstidningar utan veckotidningar innefattar enligt 

studiens mening även specialiserade tidningar, exempelvis ToppHälsa, Fokus, Vetenskapens Värld, Plaza 

magasin, Elle Decoration m.fl.  

Nationalencyklopedin definierar begreppet populärpress som tidskrifter innefattande för underhållande, 

förståelse, praktisk vägledning och identifikation. Populärpress innefattar bl.a. veckotidningar, 

specialtidningar och serietidningar (NE; 2014-12-16).  

 

Studien syftar till att innefatta alla dessa olika typer av tidningar; oavsett om de kategoriseras som 

veckotidning eller populärpress. Gränserna mellan de olika tidningskategorierna börjar allt mer suddas ut 

och idag omfattas tidningar som utkommer mer sällan än en gång i veckan av begreppet veckotidning. 

Vissa tidningar utkommer en gång i veckan, andra fyra gånger om året och vissa går endast att 

prenumerera på (Antoni; 2002; 5). 
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2.2 Veckotidningsvanor Sverige  

Individuella och skilda livsstilar påverkar vilket innehåll och vilken typ av veckotidning man väljer att läsa 

(Wadbring & Weibull; 1997).  SOM-undersökningen (Samhälle Opinion Massmedia) är ett samarbete 

mellan statistiska centralbyrån, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Statsvetenskapliga 

institutionen och Förvaltningshögskolan; samtliga vid Göteborgs universitet. I rapporten ”Resultat kring 

bok- och tidskriftsläsning från SOM-undersökningen 1986-2002” redovisas svenska befolkningens 

läsvanor samt vilka socioekonomiska faktorer som påverkar människors läsvanor. Undersökningen 

innefattar dels traditionella veckotidningar och månadstidningar men även fack- och specialpress i olika 

tidningsskriftsformer. Var någonstans i landet man bor påverkar människors veckotidningsläsande. I en 

storstad är utbudet av kiosker, tidningsaffärer, Seven Eleven-butiker och det är lätt att impulsköpa en 

veckotidning. Är man bosatt i en ort utanför storstaden är det inte lika lättillgängligt att köpa 

veckotidningar. Butiker och affärer har inte öppet i lika stor utsträckning och det krävs en mer aktiv 

handling, en prenumeration, för att få tillgång till veckotidningar (Antoni; 2002; 21).  Utbildningsnivå är 

en indikator på i vilken utsträckning människor är intresserade av och läser veckotidningar (se bilaga 1). 

Högutbildade personer läser i allmänhet mer än lågutbildade men vad man läser skiljer sig åt mellan de 

socioekonomiska grupperna. Trots att läsvanorna i allmänhet är högre bland högutbildade personer är 

veckotidningsläsandet högts bland människor från en lägre socioekonomisk ställning (Antoni; 2002; 5).  

Dessa klasskillnader kunde urskiljas inom veckotidningsläsandet främst under 1980-talet men har dock 

jämnat ut sig och under det senaste årtiondet vittnar om en utjämning mellan de subjektiva klasserna. I 

dag har människor med högre socioekonomisk ställning ett större intresse för att läsa veckotidningar och 

har börjat läsa veckotidningar mer frekvent (Antoni; 2002). Andelen veckotidningsläsande personer 

ligger på en jämn nivå; ca 42-47 procent av befolkningen läser veckotidningar (se bilaga 2) (Antoni; 

2002). Kvinnor är mer frekventa veckotidningsläsare än män; 79,4 procent av kvinnorna och 54,2 

procent av männen mellan 25-34 år läser veckotidningar någon gång i veckan (SCB) (se bilaga 3).  
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2.3 Tidigare forskning 

Det har tidigare forskats och skrivits mycket om människor användning av främst dagstidningar 

(Eirefelt; Du blir vad dina föräldrar läser; 2014), (Riddle; Det är trevligt att bläddra i; 2008), (Bieal & 

Malmsten; Alla vägar bär till det digitala Rom; 2011. ) I ”Läsning, en nutida klassfråga?” (Johansson; 

2007) tillämpas Pierre Bourdieus teorier på ett liknande jämförande sätt som tillämpas i studien. De 

studier som fokuserat på veckotidningar är främst inriktade på damtidningar och genus (Amoorpour; 

Damtidningar; 2005).  Statistiska centralbyråns SOM- undersökning har varit relevant för studien 

eftersom undersökningen har tillhandahållit relevant information och statistik över människors generella 

läsvanor och veckotidningsläsande. Studien har bidragit till en övergripande bild över människors 

veckotidningsanvändande (SOM; 2002).  

 

3. Teori 

I studien tillämpas två teorier med två olika inriktningar. Dessa teorier är Pierre Bourdieus teori om 

klassreproduktion och Användningsteorin.  

 

Pierre Bourdieus teori innefattar vardagliga händelser som pekar på sociala strukturer i samhället som 

bidrar till dess fortsatta existens och han försöker genom hans teorier bekräfta hans tes om att det 

kapitalistiska samhället är ett klassamhälle som reproducerar sig själv (Carle; 2007).  Enligt SVT ökar 

samhällsklyftorna snabbt i Sverige (I Sverige ökar klyftorna snabbt; SVT; 2014). Bourdieu hävdar att 

klassamhället existerar och reproduceras i det moderna kapitalistiska samhället (Carle; 2007). Bourdieu 

beskriver samhället som ett socialt rum bestående av olika fält. Föräldrar lär sina barn tycka, tänka och 

bete sig på ett visst sätt och Bourdieu benämner dess inbyggda egenskaper som människans habitus. 

Människans habitus är de egenskaper, den stil, smak och de olika former av kapital som man besitter.  
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Den andra teorin som tillämpas i studien är användningsteorin eller Use and Gratification teorin. 

Användningsteorin menar att människor använder sig av medier för att fylla ett individuellt behov. För 

att behöva fylla ett behov förutsätts det finnas ett motiv. Dessa motiv kan skilja sig åt och människors 

individuella motiv och behov blir avgörande i valet av medieanvändning. I användandet av 

veckotidningar kan dessa individuella motiv och behov styra vilken tidningar människor väljer att läsa, 

när var och om de har ett intresse för veckotidningar.  

 

3.1 Pierre Bourdieu  

Pierre Bourdieu har formulerat ett antal nyckelbegrepp som en del av hans teoretiska ramverk; nedan 

följer en presentation av dessa begrepp som är relevanta för studien.   

 

3.2 Habitus 

Människans habitus är egenskaper och inbyggda normer som gör att vi vet hur vi ska bete oss i vissa 

sociala situationer och i vardagslivet (Broady & Palme; 1994; 12). Habitus är en konsekvens av vår 

socialisation; en människas habitus är en ständigt pågående process och man kan aldrig bryta sig helt fri 

från sitt habitus och sin bakgrund (Carle; 1988; 408). Habitus är reproducerbart och vi socialiseras in i 

samma habitus som våra föräldrar. Föräldrar lär sina barn att tycka, tänka och föredra vissa smaker 

(Gripsrud; 2002; 95). Vårt habitus bestämmer inte vår individuella personlighet men det påverkar vårt 

sätt att tänka och agera. Vårt habitus lär oss hur vi handlar och beter oss och vi väljer att umgås 

tillsammans med människor med samma habitus som oss själva eftersom vi bäst kommer överens och 

förstår varandra. Vårt habitus påverkar vårt utbildnings- och yrkesval, vårt val av partner och 

vänner(Gripsrud; 2002; 94).  

 

3.3 Det sociala rummet 

Bourdieu benämner samhället som Det sociala rummet. Människans position i det sociala rummet 

avgörs utifrån vilket habitus han eller hon har (Broady; 1998; 2). Bourdieus studier av det sociala rummet 
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kan liknas med det som inom andra forskningstraditioner kallas för klassanalys eller studier av social 

stratifiering.  Rummet av livsstilar tillkommer som ett komplement till Det sociala rummet för att kunna 

koppla samman egenskaper och tillgångar i form av till exempel fritidsintressen, kläder och konsumtion 

och värderingar, och se hur dessa skiljer sig åt beroende på vilket fält en människa tillhör. Människor 

med liknande habitus bildar fält inom det sociala rummet. En människans livsstil speglar hennes 

klasstillhörighet, och det går lätt att se vilka som, trots att de kanske försökt att uppnå en viss klass, inte 

platsa i samma fält i Rummet av livsstilar(Carle; 2007; 397, 398).  

 

3.4 Kapital 

Bourdieus tre viktigaste kapitalformer är ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital men utöver dessa kan 

man besitta en mängd olika typer av kapitalformer (Carle; 2007; 397). Bourdieu utvecklar en mall 

bestående av två olika scheman där han sätter olika slags kapital i relation till varandra; man kan till 

exempel ha högt ekonomiskt kapital men lågt kulturellt kapital, och tvärt om. Genom att utbilda sig, göra 

karriär och tjäna mer pengar kan man skaffa sig mer ekonomiskt kapital. Genom att skaffa sig olika typer 

av kapitalformer går det att förflytta sig mellan fälten och de sociala rummen i samhället. Människans 

habitus förblir dock densamma även om man byter fält (Broady & Palme; 2004; 251, 253). En person 

kanske utbildar sig och börjar tjäna mycket pengar. På detta sätt har personen den ekonomiska 

möjligheten att investera i konst; men han kanske inte vet hur de ”riktiga” konstfantasterna resonerar 

och har svårt att själv avgöra vad som är ”bra” respektive ”dålig” konst. Man har svårt att, utan träning, 

veta hur man ska bete sig och vad man ska gilla för att passa in i det nya fältet(Broady & Palme; 2004; 

264). Det går även att förflytta sig inom ett visst fält; en springpojke avancerar till servitör inom 

restaurantfältet och på så vis ökar hans status inom fältet.   

 

3.5 Smak & Stil 

Beroende på vilken klass man tillhör utvecklar man olika smaker vilket leder till en ökad social 

distinktion i samhället. Smaken skiljer sig åt beroende på vilket habitus och vilka kapital man besitter och 
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således vilken position det fältet har i det sociala rummet. En man med en hög position i det sociala 

rummet dricker dyr champagne, medan en man med en lägre position i det sociala rummet kan känna 

samma njutning och glädje i att dricka en öl (Carle; 2007). Smaken används som ett verktyg för att visa 

på social reproduktion av olika fenomen i samhället. Smaken är ett uttryckssätt genom vilken en 

människans kapital- och fälttillhörighet synliggörs (Carle; 2007).  Stil är en viktig dimension i den 

moderna ungdomskulturen. Olika uppfattningar om vad stil innebär spelar en viktig roll inom flera 

kulturella områden och dimensioner så som exempelvis i medierna, populärkulturen och för den 

personliga identiteten. Alla personer, händelser och objekt bär på någon form av stil, och det finns en 

tydlig koppling mellan människans stil och smak. Människans smak uttrycks genom stil; genom att 

exempelvis klä sig på ett visst sätt eller lyssna på en viss typ av musik uttrycker vi vår smak genom en stil 

(Bjurström; 1997; 153). Vi kan ge uttryck för vår smak genom fria val eller genom att utöva en viss 

handling. Det fria valet ger oss möjlighet att exempelvis köpa en viss produkt som uttryck för någonting, 

eller välja en viss klädstil (Bjurström; 1997;154). Smak kan även utgöra omdömen om en stil; denna 

aspekt blir mest tydlig genom det estetiska området.  Vårt identitetsskapande präglas under vår tidiga 

uppväxt, de första åren av våra liv möter vi världen utifrån den kontext våra föräldrar presenterar för oss 

(Ahrne, Roman & Franzen; 1996).  

 

3.6 Social och kulturell reproduktion 

Människors rörlighet mellan klasstillhörighet och utbildningsstatus är begränsad. Socialt och kulturellt 

kapital tycks hämma utbildningssystemet och barns chans att utvidgas till en annorlunda framtid; 

kapitalformerna förstärker snarare den klasstillhörighet ens föräldrar kommer ifrån. Utbildningsystemet 

har reformerats åtskilda gånger sedan 1950- talet i Sverige för att motverka att sociala klasser 

reproduceras genom utbildningsväsendet. Fortfarande utnyttjar dock färre ungdomar från en lägre 

socioekonomisk bakgrund möjligheten att studera en längre akademisk utbildning. I flera undersökningar 

bekräftas det att det finns en korrelation mellan socioekonomisk tillhörighet och val av 

utbildning/utbildningsnivå. Det är mer sannolikt att barn till föräldrar med hög utbildningsnivå själva 
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väljer att utbilda sig vidare. Genom att ställa ungdomarnas socioekonomiska bakgrunder i relation till 

deras utbildningsval i gymnasiet är det möjligt att göra en väldigt generell uppskattning av vilken 

betydelse utbildningsfaktorn har i relation till vilka kulturella intressen och uttryckssätt man bildar sig 

(Bjurström; 1997; 320,321).  Man kan fråga sig vem som bestämmer ett verks eller ett fenomens värde; 

som lägger grunden för fältets dominerande verk och fenomenen (Broady & Palme; 1994; 158). Socialt 

kapital är en stark tillgång som ger aktören större möjligheter att ta del av flera andra fält; att ha ett brett 

socialt nätverk i form av vänner och bekanta ökar möjligheten att möta rätt folk (Gripsrud; 2002; 99).   

 

Bourdieus relevans för studien 

Bourdieu är av relevans för studien eftersom hans antagande gällande att smak och stil är egenskaper vi 

socialiseras in i sedan barnsben även innefattar kulturella vanor och i studiens fall läsvanor och 

konsumtion av veckotidningar. Utifrån Bourdieus teoretiska ramverk och hans begrepp habitus, fält och 

kulturellt kapital skulle man kunna anta att de personer som är uppväxta med föräldrar som har stora 

läsvanor och som överfört dessa vanor till sina barn också kommer läsa mycket. De personer som är 

uppväxta med en viss typ av tidningar kanske även som vuxen själv kommer välja att konsumera samma 

sorts tidningar som de är uppväxta med. Bourdieu benämner samhället som ett social rum och även här 

kan det antas att människor väljer att umgås med och omge sig av personer som är likasinnade sig själva; 

det vill säga personer som kanske delar ett stort läsintresse och som läser samma veckotidningar som sig 

själv. De respondenterna som exempelvis konsumerar tidningen Elle- interiör vill kanske ha likasinnade 

vänner att diskutera innehållet i tidningen med eller som förstår värdet av att tidningen konsumeras av 

respondenten. De respondenter som istället konsumerar tidningar Filter kanske vill kunna diskutera 

innehållet i denna tidning med personer som även de läser Filter. På samma sätt kan man anta att de 

personer som är uppväxta utan några generella läsvanor och där föräldrarna inte har lagt så stor vikt vid 

läsning och tidningar inte heller själva kommer ha ett intresse för detta längre fram i livet. Bourdieu 

menar även att människor innehar olika former av kulturellt kapital. Denna kapitalform skulle kunna gå 

att applicera på de olika typar av veckotidningar som respondenterna konsumerar; smak och stil 
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reproduceras mellan generationer och spelar förmodligen en stor roll i vilken typ av veckotidningar 

respondenterna väljer att konsumera. Om man resonerar i Bourdieu- begrepp kan veckotidningsvanor 

och läsvanor ses som en tydlig markör på klasstillhörighet enligt Bourdieus mening. 

 

Enligt Bourdieus smak- och stil begrepp skulle man även kunna anta att det finns olika typer av 

veckotidningar som är populära inom vissa fält och bland en viss typ av personer. Det skulle även kunna 

tänkas vara så att veckotidningar inte alls är populära inom vissa fält, eller att människor hellre läser 

böcker än veckotidningar. Enligt SOM- undersökningen läser lågutbildade personer i högre utsträckning 

veckotidningar, trots att de generella läsvanorna är högra bland högutbildade personer. Detta skulle 

kunna antas bero på att veckotidningar har olika status bland olika socioekonomiska grupper i samhället. 

Dessa gränser har dock börjat suddas ut, så även om Bourdieus teoretiska begrepp är applicerbara kan 

det ses som en aning ”fyrkantiga” och de kanske behövs utvecklas och anpassas utifrån dagens samhälle. 

Enligt SOM-rapporten börjar gränserna mellan lågt- och socioekonomisk status suddas ut, gränserna är 

mer flytande och idag har även människor med lägre socioekonomisk ställning ett större intresse för att 

läsa veckotidningar mer frekvent.  

 

3.7 Användningsteorin 

Användningsteorin, Use & Gratification teorin, utgår från individens behov av att använda ett specifikt 

medium för att tillgodose ett personligt behov. För att ett behov ska tillfredsställas behövs ett motiv och 

det har formulerats flertalet modeller över vilka olika motiv människor har för att använda sig av olika 

medier. Gemensamt för de teorier som berör individens motiv för medieanvändning är idén om att olika 

medier erbjuder olika former av belöningar (gratifications). Dessa belöningar är förutsedda av 

medieanvändaren redan innan baserat på tidigare erfarenheter när de använt sig av mediet. Olika 

individer värderar och rankar belöningarna som mediet genererar olika; exempel på belöningar som 

forskare har kommit fram till kan vara: information och allmänbildning, tips och råd, avslappning, sociala 

kontakter, värderingsförstärkning, kulturell tillfredställelse, uttryck för en livsstil, trygghet osv(McQuail; 
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2005; 427). Att individer använder sig av medier, i denna studies fall veckotidningar, för att tillfredsställa 

ett behov betyder att intresset för veckotidningar inte alls behöver vara kopplat till ett intresse för 

läsning; kanske vill man tillgodose andra behov eller ge uttryck för en viss specifik livsstil genom att köpa 

en specifik veckotidning.  

 

En av de forskare som har formulerat en teoretisk modell över individens motiv för medieanvändning är 

Denis McQuail:  

• Information – mediet används i utbildande syfte, för att söka information om aktuella händelser i 

samhället.  

• Personlig identitet – mediet hjälper individen att skapa självkontroll, de tillhandahåller information 

om hur man ska uppföra sig och som förstärker de personliga värderingarna.  

• Integration och social interaktion – mediet förmedlar andra människors situationer och ökar 

förståelsen för andra. Den sociala interaktionen mot andra människor ökar med mediets hjälp.  

• Underhållning – medierna kan bidra till avkoppling och flykt från vardagen. De kan ses som ett 

tidsfördriv och i vissa fall även tillfredsställa sexuella behov.  

           (Windahl, Signitzer, Olsen; 1992).  

 

4. Metod 

Studien tillämpar en kvalitativ forskningsmetod. I följande stycke redovisas den kvalitativa 

forskningsmetoden och sedan redovisas tillvägagångsättet vid genomförandet av intervjuerna, 

transkriberingen av materialet samt analysen.  

 

4.1 Den kvalitativa forskningsmetoden 

Utifrån studiens syfte krävs det en forskningsmetod som möjliggör att skapa en djupare förståelse av 

människors tankar, attityder och känslor kring veckotidningar. Den kvalitativa forskningsmetoden är av 

stor relevans när man studerar sociala relationer och fenomen och är således den mest lämpliga att 
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tillämpa i studien (Flick; 2009; 12). Genom att ta del av människors erfarenheter, känslor, tankar och 

attityder bildar vi oss en uppfattning om en annan persons vardag (Kvale & Brinkmann; 2009; 15).  

 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att försöka förstå ett ämne utifrån den intervjuades 

perspektiv samt att söka kunskap om det område som avses studeras (Kvale & Brinkmann; 2009; 18, 39). 

Kvalitativa intervjuer gör det möjligt att studera uppfattningar och upplevelser hos personer som har en 

relation till det studerande fenomenet (Ekström & Larsson; 2010; 55). Det finns olika intervjuformer att 

tillämpa och formen på intervjun måste anpassas utifrån det fenomen eller situation som studeras.  

Utifrån studiens syfte är semistrukturerade intervjuer den mest lämpliga intervjuformen; samtalet ska 

försöka undvika att upplevas som ett förhör. Studiens syfte kräver också en övergripande förståelse av 

personernas bakgrund, intressen, familjeförhållanden och utbildningsnivå. Intervjuerna inleds med en 

öppen fråga kring den intervjuades barndom, uppväxtförhållanden, utbildning, föräldrars utbildning, yrke 

osv. Målet med intervjun är att få intervjupersonen att beskriva sina känslor, upplevelser och tankar kring 

det ämne forskningen rör (veckotidningar).  

 

4.3 Urval 

I studien tillämpas ett strategiskt bekvämlighetsurval (Larsson; 2010;63,64). Det strategiska urvalet gör 

det möjligt att på ett systematiskt sätt leta efter och välja ut personer som är av relevans för studien 

utifrån syftet. Urvalet möjliggör att kunna identifiera mönster och skillnader bland deltagarna (Trost; 

2010; 139). I studien genomförs åtta intervjuer. Urvalet är baserat på föräldrarnas utbildningsnivå 

eftersom att utbildning är den starkaste markören för socioekonomisk bakgrund (Tichenor mf.l; 1997). 

Fyra av personerna innehar en hög socioekonomisk bakgrund, två kvinnor och två män. De övriga fyra 

innehar en lägre socioekonomisk bakgrund, två kvinnor och två män. Jag har delat upp respondenterna 

utifrån nedanstående schema: 
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   1 2 3 4 5 6 7 8 

H.S*            

L.S*     

 

*H.S= Hög Socioekonomisk bakgrund (två män och två kvinnor) 

*L.S= Låg Socioekonomisk bakgrund (två män och två kvinnor) 

 

Samtliga respondenter är mellan 24-26 år, bor i Stockholm och kontaktades via ett bekvämlighetsurval 

genom Facebook, sms eller e-post. Urvalet möjliggjorde att snabbt komma i kontakt med personerna 

och kunna genomföra intervjuerna i ett tidigt skede i uppsatsarbetet vilket underlättar för studiens 

genomförande.  

 

4.4 Eventuella begränsningar och problem med materialet 

Enligt Trost (2010) syftar den kvalitativa forskningen inte till att finna kausala samband eller dra 

statistiska slutsatser ur ett material. Jag vill dock hävda att det i viss mån går att urskilja kausala samband, 

eller i alla fall mönster som pekar på ett samband mellan två variabler. Även om studien inte genererar 

några generella kausala samband som bevisar ett fenomen i största allmänhet så pekar ändå studien på 

vissa mönster och skillnader som kan ses som ledtrådar eller samband som förklarar hur 

veckotidningsläsandet ser ut bland deltagarna i relation till deras socioekonomiska bakgrund. Det är 

omöjligt att veta om en studie med ett annorlunda urval skulle ge samma resultat och det är svårt att 

kunna dra några generella slutsatser som är representativa för hela Sveriges befolkning utifrån ett så pass 

litet och homogent val av respondenter som har används i studien. Studiens deltagare representerar en 

väldigt liten del av befolkningen men studien syftar inte heller till att dra några generella slutsatser utan 

till att generera en djupare förståelse för de åtta respondenternas tankar och känslor kring 

veckotidningar.   
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Det kan uppfattas problematiskt för studien att intervjua personer som forskaren sedan tidigare har en 

relation till. Det krävs en kritisk inställning till respondenterna som forskare för att kunna ifrågasätta och 

försäkra sig om att det som sägs faktiskt är sanning och inte en ”fabricerad fasad” (Larsson; 2010; 68).  

Enligt Trost borde personer som forskaren har en relation till överhuvudtaget inte ingå i studien (Trost; 

2010). Detta kan ifrågasättas eftersom det snarare kan ses som en fördel att intervjua bekanta personer 

eftersom att respondenterna har varit tillmötesgående, öppna och samarbetsvilliga under studiens 

genomförande. Urvalsprocessen ledde till att samtliga intervjuer kunde genomföras i ett tidigt skede i 

uppsatsarbetet och respondenterna var mycket samarbetsvilliga och anpassade sitt schema för att finnas 

tillgängliga för intervjuerna.  

4.5 Etik  

Det finns en rad etiska frågor och aspekter att ta ställning till innan man genomför en kvalitativ 

forskningsintervju. För att motverka att etiska problem uppkommer inom vissa forskningsområden finns 

det etiska kommittéer som är behjälpliga i problematiska situationer (Flick; 2009; 39). Inom mindre 

livshotande forskningsområden, där denna studie infattas, ska forskaren själv göra ett noga övervägande 

angående de etiska problem forskaren eventuellt kan tänkas ställas inför under studiens gång. Skulle det 

råda tvivel finns det möjlighet att rådgöra med mer erfarna kollegor innan studien påbörjas (Kvale & 

Brinkmann; 2009; 81). Det finns fyra generella riktlinjer som forskningsprojektet bör följa och utforma 

sitt tillvägagångssätt efter. Dessa är:  

 

• Informerat samtycke: Forskaren är skyldig att informera undersökningspersonerna om syftet med 

studien, vilka risker och fördelar som kan vara förenade med att delta i studien. 

Undersökningspersonerna deltar frivilligt och har rätt att när som helst dra sig ur studien. 

• Konfidentialitet: Privat data som kan identifiera deltagarna i undersökningen avslöjas inte. Det är av 

stor vikt att låta deltagarna vara anonyma.  
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• Konsekvenser: Forskaren är skyldig att avgöra de konsekvenser som kan skada deltagarna både 

under och efter studien. Den etiska grundprincipen är att man ska ”göra gott” och forskaren är 

skyldig att överväga eventuella konsekvenser innan studiens början.  

• Forskarens roll: Forskarens roll och integritet är avgörande för kunskapens kvalitet och hållbarhet; 

forskarens moraliska ansvarstagande är av stor vikt för forskningens utfall. 

                    (Kvale & Brinkmann; 2009; 87-91) 

 

Inför genomförandet av intervjuerna informerades respondenterna om studiens syfte. Respondenterna 

är anonyma i studien för att undvika att de skulle känna sig utlämnade i sina svar. Genom anonymitet är 

förhoppningen att respondenterna verkligen delar med sig av sina känslor och åsikter utan att de behöver 

oroa sig för att bli dömda på något sätt. Anonymitet bidrar till att respondenten känner sig mer 

avslappnad och bekväm i att tala fritt om sina tankar och känslor kring det fenomen som studeras 

(Larsson; 2010). 

 

4.6 Genomgång av respondenterna 

Samtliga respondenter i studien är anonyma och har givits fiktiva namn för att underlätta för 

redovisningen i analys- och resultatdelen. Namnen innehåller information om respondentens 

socioekonomiska bakgrund. Respondent 1-4 har alla givits namn som börjar på L för att förtydliga att 

dessa personer innehar en låg socioekonomisk bakgrund. Deras föräldrar innehar inte en akademisk 

utbildning. Respondent 5-8 har alla givits namn som börjat på H vilket förtydligar att dessa personer 

innehar en hög socioekonomisk bakgrund. Deras föräldrar innehar en akademisk utbildning.  

 

Lina, 26 år. Arbetar heltid i en kundtjänst, precis påbörjat en utbildning i personalkunskap på FEI 

(företagsekonomiska institutet).   

Lova, 26 år. Student på Stockholms universitet. Ska till våren praktisera på en PR-byrå med fokus på 

mode.  
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Lukas, 26 år. Arbetar som jurist på ett fackförbund med arbetsrättsliga frågor. 

Ludvig, 26 år. Arbetar som boendestödjare för personer med missbruk. 

Hanna, 24 år. Studerar förlagskunskap vid Stockholms universitet. 

Hedvig, 25 år. Studerar masterprogrammet i Media- och kommunikation parallellt med arbete som 

marknadsassistent. 

Henrik, 26 år. Arbetar på en advokatbyrå som biträdande jurist. 

Hugo, 26 år. Arbetar som PR-konsult på en byrå inriktad på politiska samhällsfrågor.  

 

4.7 Genomförande av intervjuerna 

Kvalitativa intervjuer kan vara utformade på flera olika sätt; oavsett vilken typ av intervjuform som 

används är målet med intervjuerna att studera upplevelser och uppfattningar hos ett fenomen. En 

intervjustudie är inte att bara ställa frågor till en eller flera personer; det ligger mycket tanke och 

förberedelser bakom hur studien är upplagd utifrån studiens syfte (Larsson; 2007; 55). Inför studien 

genomfördes en pilotstudie för att testa intervjuguiden och undersöka hur frågorna togs emot av 

respondenten (Larsson; 2007; 64 ). Pilotstudien underlättar för den verkliga studien eftersom det skapar 

en bild av vilka frågor/ teman som kan revideras och vilka frågor som bör läggas till. Att utforma en 

intervjuguide är viktigt för studiens analys. Intervjuguiden underlättar vid intervjutillfället att hålla fokus 

på studiens syfte och är normalt utformad utifrån ett antal teman eller områden som studien syftar till att 

studera. Det finns olika typer av frågor som kan användas under intervjuerna: sonderande, specificerade, 

direkta, indirekta, tolkande och strukturerade frågor eller tystnad. Tystnaden kan utnyttjas och motarbeta 

känslan av ett förhör under intervjun (Kvale & Brinkmann; 2009; 151). Att använda sig av ”varför” 

upprepade gånger under en intervju kan få intervjupersonen att associera situationen med ett skolförhör 

och det kan leda till att förtroendet för forskaren minskar eller bryts (Kvale & Brinkmann; 2009; 149).. 

Under intervjuerna fungerade intervjuguiden som en mall och ett stöd för att intervjuerna skulle hålla 

fokus och undvika att sväva ut i andra samtalsämnen. Frågorna ställdes inte i den ordningsföljd de är 

skrivna i intervjuguiden. Det är omöjligt att veta i förväg hur samtalet ska fortlöpa i en intervjusituation 
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och frågorna har ställts vid den tidpunkt de känts rätt att ställa beroende på hur samtalet flutit på under 

intervjun. Alla intervjuer inleddes på samma sätt; genom en öppen fråga där respondenten ombads att 

berätta om sig själv. En del av respondenterna började redan här sväva ut i sina svar medan andra var lite 

blyga och förvirrade och visste inte riktigt vad som förväntades av dem som svar på denna fråga. Under 

vissa delar av intervjuerna har det funnits anledning att bryta in och ställa en mer styrande fråga utifrån 

studiens syfte så att intervjun inte glider från studiens huvudsakliga syfte. I kvalitativa intervjuer är det 

respondenten som styr hur intervjun ter sig; intervjuguiden är ett hjälpmedel för att hålla intervjun inom 

ramarna av studiens syfte (Larsson; 2007; 67).  

 

Intervjuerna ägde rum i Stockholm mellan den 10/11- 25/11 2014. Inför varje intervjutillfälle 

informerades respondenten om att intervjun skulle komma att spelas in och att materialet endast 

kommer att höras av mig som forskare. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det fördelaktigt för 

forskningen att spela in intervjuerna eftersom man som forskare då helt kan fokusera på intervjun och 

respondenten vid intervjutillfället. Intervjuguiden finns bifogad (bilaga nr 5).  

 

4.8 Transkribering 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en Iphone vilket jag ansåg var den mest lämpliga utrustningen för 

ändamålet. Efter genomförandet av intervjuerna transkriberas det inspelade materialet. Det finns inga 

generella riktlinjer angående hur transkribering bör gå till. Det är dock av hög relevans för studiens 

analysarbete att individens personliga kroppsspråk och uttryckssätt förmedlas genom transkribering 

(Flick; 2009; 294). Det är tidskrävande att transkribera data och i vissa intervjusituationer är det endast 

nödvändigt att transkribera de delar av intervjun som är av relevans för studiens syfte (Flick; 2009; 299). 

Vid transkriberingsarbetet har därför delar av intervjuerna valts att inte transkriberas. Dessa delar är 

exempelvis stycken då intervjun kommit att handla om andra samtalsämnen än studiens huvudsakliga 

syfte. Transkriberingen har skett i direkt anslutning till intervjutillfället. Det är väldigt tidskrävande att 

transkribera en intervju och det upplevs som fördelaktigt att transkribera materialet i direkt anslutning till 
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den genomförda intervjun. Det underlättar för analysarbetet att transkribera och skriva ut intervjun så 

snart som möjligt efter genomförandet eftersom övriga reflektioner, tonlägen, ironi och andra företeelser 

som kan vara av relevans för studien då ligger nära i minnet (Larsson; 2007; 69).  De transkriberade 

intervjuerna finns bifogade (bilaga nr 6).  

 

5. Genomförandet av analys  

Det finns ingen generell analysmetod att tillämpa inom kvalitativ forskning. Det går inte att använda sig 

av särskilda analysprogram eftersom ett datorprogram inte kan koda materialet på ett tillfredställande sätt 

(Kvale & Brinkmann; 2009; 214). Avsaknaden av en analysmall inom kvalitativ forskning lämnar mycket 

av analysarbetet åt forskaren själv att styra över. Inför analysarbetet används teori, annan forskning och 

kunskap som redskap och det är av stor vikt att organisera den transkriberade texten utifrån 

framträdande teman och mönster som uppfattats (Ekström & Larsson; 2010; 70). Ett av de mest centrala 

analysmomenten inom kvalitativ forskning är att leta efter mönster. Materialet bör sorteras, grupperas 

och sammanföras med liknande variabler i analysen (Trost; 2010; 139). Det är viktigt att notera relationer 

mellan relevanta variabler, leta efter det sannolika och det rimliga och även samla in en logisk 

bevisförklaring att styrka analysens kategorier, hypoteser och teman med (Ekström & Larsson; 2010; 71). 

I analysen förväntas det redovisas för en tolkning av materialet utifrån studiens teorier; 

intervjupersonernas uttalanden kan dras ihop i kortare formuleringar där den huvudsakliga innebörden 

av uttalandet framkommer (Kvale & Brinkmann; 200; 221). I analysen redovisas delar av det 

transkriberade materialet utifrån teman för att på ett överskådligt sätt kunna upptäcka och redovisa för 

mönster och skillnader i deltagarnas svar. Det är väldigt svårt att vara helt objektiv när det sedan tidigare 

finns en personlig relation till deltagarna, men för att förmedla en objektiv bild av deltagarnas känslo- 

och beteendemönster är det viktigt att försöka lämna all tidigare förförståelse utanför analysen.  

 

6. Resultat/ Analys 
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Socioekonomisk ställning beskriver en hierarkisk struktur i samhället baserat på individens position på 

arbetsmarknaden (SCB; Socioekonomisk ställning; 2014). Enligt SCB har individens socioekonomiska 

ställning en avgörande betydelse för vilka välfärdsfördelar och livschanser individen kan tänkas ha. För 

att kunna avgöra en individs socioekonomiska ställning behövs uppgifter om yrke, beskrivning av 

huvudsakliga arbetsuppgifter samt uppgift om individens yrkesställning (SCB; Socioekonomisk indelning; 

2014). Det första temat som materialet är strukturerar utifrån grundar sig i SCBs information. Enligt 

Pierre Bourdieu socialiseras människor in i ett habitus och då ofta ett liknande habitus som sina 

föräldrar. På detta sätt reproduceras egenskaper, intressen, tankar osv vidare från generation till 

generation (Månsson; 2007). För att få en bild av deltagarnas socioekonomiska bakgrund, och även 

nuvarande ställning, har intervjuerna behandlat frågor gällande föräldrarnas utbildning och yrke samt 

respondentens utbildning och yrke idag.  

 

6.1 Tema: Socioekonomisk bakgrund/uppväxt/ utbildning/yrke 

Nedan följer ett schema som på ett överskådligt sätt visar deltagarnas utbildningsnivå och yrke.  

 

  Lina Lova Lukas Ludvig Hanna Hedvig Henrik Hugo  

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 

Utbildning föräld.  Delvis Gymn. Gymn. Gymn. Jur+ek jur+ek jur+läk ek 

Yrke föräldrar. Hr+ek Handel Recep. Handel Jur+läk Psy+jou Jur+läk Pr   

Utbildning resp. Delvis Student Juridik Beteende. Student MKV Juridik POL-kand. 

Yrke resp. Kundtj. Pr/kom. Jur.råd. Boendest. Pr/litter Marknad. Advok. Pr. 

 
Förkortningar: 

Hr- Human reasource (personalvetare)  Jur- Jurist 

Ek- Ekonom    Läk- Läkare 

Handel- Handelsanställd inom butik  Recept- Receptionist 

Psy- Psykolog    Jou- Journalist 

Pr- PR-konsult 
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Lina är 26 år och arbetar i en kundtjänst. Hon har gymnasial utbildning och har precis påbörjat en 

yrkesförberedande utbildning. Lina är mestadels uppvuxen tillsammans med sin mamma som inte har 

någon eftergymnasial utbildning varpå hon kategoriseras med låg socioekonomisk ställning.  

 

”Jag sitter i en kundtjänst där jag har lite olika ansvarsområden..ehm ..där har jag vart i 4 år (..) Jaa.. gymnasial utbildning som jag 

har.. då var det.. hmm..vad var det jag gick..sam-media var det på Nacka gymnasium och sen nu håller jag på att utbilda mig till 

personalvetare nu (..) Det är på FEI- företags ekonomiska institutet.. (..) pallar inte plugga upp betygen, började på Komvux men 

nää..detta upplägget är bättre tycker jag, mer praktik och så..” 

 

Hennes pappa har en akademisk utbildning men hon är osäker på vad han har studerat. Hon har inte 

bott tillsammans med hennes pappa under uppväxten.  

 

”Han har en akademisk utbildning så han har studerat både här i Stockholm och i England.. (Fråga: Okej, vad har han pluggat för 

något?) Ja det är en bra fråga (skratt)..” 

 

Lova är 26 år och håller på att avsluta sina studier vid Stockholms universitet och är den första i hennes 

släkt som utbildar sig. Hennes mamma arbetar i en butik och hennes pappa arbetar som vaktmästare i 

hyreshus.  

 

”De (föräldrarna) har ingen utbildning alls, ingen i min släkt har tidigare någon akademisk utbildning..så jaa..jag är den första som 

jag vet om iallafall..Dom (föräldrarna) arbetar inom butik och hyresvärd.” 

 

Lukas är 26 år och är uppvuxen med sin ensamstående mamma. Mamman har gymnasial utbildning och 

arbetar som kontorsansvarig receptionist. Mamman har alltid uppmuntrat Lukas till att läsa och han 

avslutade för två år sedan sin utbildning i juridik vid Stockholms universitet.  
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”Jag har pluggat juridik på Stockholms universitet (..) jag jobbar på ett fackförbund som rådgivare i arbetsrättsliga frågor (..) Hon 

(mamman) har gymnasieutbildning, hon har inte läst på universitet eller högskola (..) Hon (mamman) är kontorsansvarig på ett it- 

företag, hon har hand om receptionen och svarar i telefon och sen också sköter mycket administrativt med att boka in olika konferenser 

och när de ska på resor och så..ja typ ansvarar för kontoret liksom..”  

 

Ludvig är 26 år och är uppvuxen tillsammans med sin mamma. Han har haft sporadisk kontakt med sin 

pappa. Hans föräldrar har gymnasial utbildning. Han har precis avslutat sin utbildning i 

beteendevetenskap med inriktning på psykologi vid Stockholms universitet.  

 

”Jag har pluggat beteendevetenskap med inriktning på psykologi (..) jaa gymnasieutbildning har dom(föräldrarna) nog..ingen högskola 

eller universitet (..) mamma jobbar i kassan på Konsum, har gjort de hela mitt liv.. pappa har bytt jobb flera gånger.. men nu jobbar 

han med personer med missbruk.. mer på ett slags behandlingshem tror jag..” 

 

Hanna är 24 år och är uppvuxen med sin mamma och pappa. Hennes föräldrar har akademiska 

utbildningar, pappan i juridik och mamman i ekonomi och i juridik. Hanna har två kandidatexamina och 

studerar just nu förlagskunskap vid Stockholms universitet.  

 

”Just nu läser jag till bokförläggare och har tidigare en kandidat i kommunikation och en i litteraturvetenskap (..) Min pappa är 

jurist och min mamma är ekonom och jurist (..) Pappa bytte bana för tio år sedan och blev advokat men annars har han alltid hållit 

på.. först jurist alltså företagsjurist och nu är han advokat då..” 

 

Hedvig är 25 år och är uppvuxen med sina föräldrar som har akademiska utbildningar. Pappan är 

psykolog och mamman har studerat journalistik- och kommunikation. Hedvig studerar just nu 

mastersprogrammet i Media- och kommunikationsvetenskap och arbetar som marknadsassistent på en 

tidning.  
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”Att jag skulle plugga har alltid varit självklart, sen hade jag svårt att bestämma mig för vad.. pappa har ju forskat till och med.. 

mamma har pluggat också och startade ju eget tidigt.. stora inspirationskällor båda två..” 

 

Henrik är 26 år och är uppvuxen med sina föräldrar. Båda föräldrarna har akademiska utbildningar; hans 

pappa är jurist och hans mamma är läkare. Henrik avslutade sina studier i juridik för två år sedan och 

arbetar nu som biträdande jurist på en advokatbyrå. 

 

”Jag har pluggat juridik på Stockholms universitet ..gick ut för snart två år sedan..Ja, dom (föräldrarna) är jurist och läkare.” 

 

Hugo är 26 år och är uppvuxen med sin mamma. Mamman har en akademisk utbildning från 

Handelshögskolan och Hugo har en politisk kandidatexamen från Uppsala universitet. Han arbetar på en 

Pr- byrå med politisk inriktning. 

 

”Jag har en politisk kandidatexamen, en POL-kand, från Uppsala universitet, ett års strategiska kommunikation från Lunds 

universitet och ett utbytes år och praktik vid ambassaden i Washington, samt en hel del strökurser i statsvetenskap, retorik, filosofi 

och liknande ämnen (..) hon (mamman) har pluggat på JMK men hoppat av, har en ekonomisk kandidatexamen från 

Handelshögskolan i Stockholm”.  

  

6.2 Tema: Läsvanor  

Läsvanor och ett intresse för att läsa förutsattes inför studien vara en indikator på om deltagarna 

konsumerar veckotidningar eller ej.  Detta samband visade sig under analysen vara delvis felaktigt. Trots 

olika läsvanor konsumerar sju av åtta deltagare veckotidningar, vilket tyder på att även de respondenter 

som inte gillar att läsa så mycket konsumerar veckotidningar. För att få en överskådlig bild över hur 

deltagarnas läsvanor ser ut, utformades nedanstående modell:  

 

Respondent Lina Lova Lukas Ludvig Hanna Hedvig Henrik Hugo 
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Läsvanor uppv. Stand. Lite. Mycket Obef. V.myck Mycket V.myck V.myck 

Läsvanor idag Lite Lite Stand. Lite V. myck Mycket V.myck V.myck  

 

Obefintlig: Läser ingenting, varken böcker eller veckotidningar.  

Lite: Läser lite men helst inte mer än nödvändigt. Kan i vissa situationer, t.ex. på semester eller när det 

upplevs finnas tid över läsa en bok eller en veckotidning.  

Standard: Läser normalmycket. Någon bok i månaden och köper sporadiskt veckotidningar dock ingen 

särskild som fördras.  

Mycket: Upplever att man läser mycket. Läser böcker, veckotidningar och dagstidningar och gillar att 

hålla sig uppdaterad.  

Väldigt mycket: Upplever att man läser mer än de flesta andra; prenumererar/köper veckotidningar, 

läser dagspress och en-två böcker i månaden. 

 

Både personer med låg- och hög socioekonomisk bakgrund upplever att de är uppvuxna i hem där 

läsning har figurerat i högre- respektive lägre utsträckning. Gemensamt för sex av åtta respondenter är 

att de är uppvuxna med föräldrar som läste godnattsagor för dem innan de själva var läskunniga. Lova 

och Ludvig skiljer sig från resten då de inte är uppvuxna med godnattsagor.  

 

”Nej, inga böcker.. eller ja jo de läste ibland barnböcker typ bildböcker när man var riktigt liten men det var vääldigt sällan..inga 

skönlitterära texter eller böcker har vi läst hemma.. varken mamma eller jag..”                   Lova 

 

Varken Lovas mamma eller pappa har läst under hennes uppväxt och hon själv läser främst i skolan och 

helst inte mer än nödvändigt. Lova uttrycker flera gånger under intervjun en önskan av att läsa mer. Hon 

associerar läsning till något mysigt och avslappnande, samtidigt som hon inte orkar läsa när hon är ledig. 

Hennes läsvanor liknar hennes föräldrars och hon tror inte att hon kommer börja läsa mer senare i livet.  
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”Nej, inte om man inte var tvungen i skolan, (skratt).. tyckte iiinte att det var roligt alls (..) Drömmen vore att läsa mycket, mycket 

mer än vad man gör (..) nu läser jag enbart kurslitteratur (..) alltså det är så mycket i skolan, det finns inte tiden till det(..) Det seeer 

ju så himla mysigt ut att läsa en bok, dricka en kopp te, tända lite ljus..men nä jag pallar verkligen inte (..) men gör inte något åt 

det..”                                     Lova 

 

Ludvigs mamma arbetade mycket under uppväxten och han tillbringade mycket tid hos sina 

morföräldrar som hade ett större intresse för och mer tid till att läsa.  

 

”Njaa..ibland kanske.. men mamma jobbade ju mycket och så å sen hanns det inte med att läsa några böcker eller sagor 

..vi fick titta på film ibland men annars brukade jag nog somna direkt (..) De (morföräldrarna) bor väldigt nära oss (..) när vi 

sov där eller kom från dagis eller skolan liksom (..) men då var de alltid kul att få läsa i alla fall men de var liksom ingenting jag var 

sur på mamma för att hon inte gjorde.. hon kunde ju inte struntat i att jobba sent på kvällen liksom..”          Ludvig 

 

I dagsläget läser Ludvig främst på semestern. Han upplever att han inte har tid och han prioriterar andra 

saker på sin fritid än att läsa. Ludvig har ett svagt intresse för att läsa men upplever att det främst är på 

semestern det finns tid. Han vill helst koppla av när han är ledig och läsning förknippas inte med något 

avkopplande som det finns tid till.  

 

”Idag är det en fråga om tid, jag gillar att läsa men de blir kanske mest på semester och så..när man pluggade läst man ju såå mycket 

så sen blir det typ att man inte orkar läsa är man väl är ledig..kanske iså fall tidningar (..) jag läser mest bloggar..”         Ludvig 

             

Lina och Lukas är uppvuxna med godnattsagor och föräldrar som uppmuntrade till läsning; de 

förknippar läsning med någonting mysigt, avslappnande och roligt. Deras föräldrar läste för dem innan 

de själva var läskunniga och de fortsatte läsa mycket i yngre tonåren. Även om föräldrarna inte läste 

mycket själva uppmuntrade de alltid sina barn till läsning.  
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”Roligt.. alltså det var en mysig stund.. även om det var läxor eller innan man skulle sova eller.. de var alltid, mamma och pappa 

försökte alltid göra det kul det var liksom inte bara. .jaa och när de pratade använde de sig av olika tonlägen och så när de 

läste..(skratt) typ levde sig in i berättelserna liksom..”                                Lina 

 

”Alltså innan jag läste själv läste mamma hyfsat mycket för mig, olika barnböcker på kvällarna och sådär.. läste godnattsagor och 

så.. och sen ..när jag började läsa själv läste jag ganska mycket när jag var liten och det försökte mamma uppmuntra till 

också..ehm..så jag läste ganska mycket barnböcker, allt ifrån Bert och Sune till barndeckare å sådär.. serietidningar å så..”    Lukas 

 

Lukas gick in i väggen under studietiden då han läste väldigt mycket. Efter han avslutade sina studier och 

började arbeta har han inte kommit tillbaka till läsningen men tror att han gör det i framtiden. 

 

“När man pluggade läste man ju såå mycket så sen blir det typ att man inte orkar läsa när man väl är ledig (..) jag läser 

inte så mycket böcker i dagsläget, gick in i nån slags vägg under universitetstiden för att man läste så otroligt mycket i 

plugget, och sen dess har jag väl inte riktigt kommit igång med läsandet så det jag läser idag är väl mest dagstidningar..”          

                                                                                                                                                                      Lukas 

 

Hanna, Hedvig och Henriks föräldrar läste godnattsagor för dem innan de själva var läskunniga. Hugo 

blev läskunnig vid 3-4 års ålder och har inget minne om hur läsvanorna inom familjen såg ut innan dess. 

Dagstidningar, veckotidningar och böcker var alltid närvarande i Hugos hem under hans uppväxt och 

hela hans familj har läst väldigt mycket. Det debatterades kring matbordet och förutsattes att hela 

familjen skulle engagera sig i samhällsfrågor från tidigt ålder. Hugo läste för att hålla sig a’jour och kunna 

delta i diskussionerna.  

 

”Alltså inte för att skryta eller så men jag blev faktiskt läskunnig extremt tidigt vid 3-4 år ålder så innan dess kommer jag inte ihåg 

så mycket, men vi har alltid läst mycket (..) mormor och morfar, de bodde grannar med oss, så tror att mycket kommer därifrån, min 

morfar läser extremt mycket och har alltid gjort det. Man har alltid någon att diskutera med, våra middagar med familjen nä vi var 
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yngre eller ja, fortfarande också för den delen, bestod i att diskutera politik och samhället..”             Hugo

                            

Även i dagsläget läser Hugo mycket.  Han läser ca 10 dagstidningar varje dag, via internet och i 

pappersform, samt böcker och artiklar som intresserar honom. Idag läser han för att det är kul och 

intressant, samt för att lära sig nya saker.  

 

”Alltså jag läser ju extremt mycket, varje dag läser jag DN, Svd, Resume, Dagens Media, Dagens Opinion, Filter, Fokus, Offside 

och Quesada( ..) jag har alltid prenumererat på Fokus och Filter (..) Nyhetstidningarna för att hålla mig uppdaterad.. eller alla 

tidningar för att hålla mig uppdaterad, jag tycker det är kul och intressant att läsa.”                          Hugo

             

Henrik började läsa dagstidningen vid 7-års åldern. Hans föräldrar har alltid läst mycket, dels böcker men 

även dagstidningar och andra veckotidningar. Hans föräldrar läste för honom innan han själv var 

läskunnig och sedan fortsatte han själv att läsa, mer under skollov då tiden fanns.  

 

”Från 7-8 års åldern.. ja så har vi alltid gjort vid frukosten..och sen när de kom ut någon bok som jag var intresserad av och sen 

så..typ under sommaren och jullov och sen så har mina föräldrar alltid läst för mig när jag var liten..”                      Henrik

         

Henriks läsintresse är i dag stort; han önskar att han hade tid att läsa mer eftersom hans arbete tar 

mycket tid. Han upplever att han läste som mest under hans studieperiod då han hade mer tid. I dag läser 

han dagligen flera dagstidningar och prenumererar på en veckotidning. Han läser främst för att koppla 

av, men även för att hålla sig a’jour med nyheter och aktuella diskussioner som man bör hänga med i.  

 

”Jag läser Aftonbladet, DN, Dagens Juridik, Realtid, Filter, Svenska turistförenings medlemstidning samt Svenska Golfförbundets 

medlemstidning…jag läser tidningen varje morgon hemma och nättidningar under arbetsdagen.. sen på helgerna läser jag mer noggrant 

om det är någonting särskilt jag missat eller är intresserad av..just nu läser jag mycket om jakt för jag håller på att ta jägarexamen 
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(..) Tidningen är det för att hålla sig a`jour och för att hänga med och av intresse liksom, kultur och sport och för att det är roligt (..) 

och för att de talas om dem så man måste kunna hänga med i diskussionerna och så—ehm, men ja mest intresse..”             Henrik 

 

Hanna och Hedvig är båda uppvuxna i hem där föräldrarna arbetade mycket. Deras minnen från 

godnattsagorna är inte starka men de är båda överens om att litteraturen och föräldrarnas läsvanor var 

närvarande under uppväxten. Hanna beskriver att litteraturen fyller flera behov hos henne som hon 

uppskattar och söker efter.  

 

”Jag nog alltid tyckt att det finns en stor tillfredställelse i att läsa och alltid tyckt det var kul (..) kan nog ha varit någon slags flykt 

också (..) Jag kommer ihåg när man var liten och vi skulle åka iväg så skickade vi ned alla böcker i förväg med posten och så 

hämtade vi ut dom..(skratt).. och sen skickade vi tillbaka dem med posten igen för att de inte skulle ta någon plats.. (skratt).. men de 

blev att man fyllde den här lådan med massa böcker och vi lyssnade på massa ljudböcker och då blev ju litteraturen väldigt närvarande 

..helt enkelt..”                                  Hanna

             

Hedvigs båda föräldrar arbetade mycket och hon är delvis uppvuxen med en barnflicka som bodde hos 

familjen. Barnflickan läste godnattsagor för Hedvig och under de gemensamma familjesemestrarna blev 

litteraturen och böckerna centrala för umgänget i familjen. Hedvigs mamma startade under uppväxten en 

tidning och även det kom att prägla familjens intresse för läsning. 

 

”Hon (barnflickan) läste nog för oss varje kväll innan vi skulle sova..mamma och pappa älskar att läsa, de satt alltid försjunkna i 

nån bok eller tidning när de var lediga..sen startade ju mamma tidningen tillsammans med hennes nya man.. så ja, visst läste vi 

alla..”                         Hedvig 
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6.3 Tema: Veckotidningsvanor  

Samma överskådliga modell används i detta tema för att få en överblick över respondenternas 

veckotidningsvanor. 

 

Respondent Lina Lova Lukas Ludvig Hanna Hedvig Henrik Hugo 

Veckotidn. uppv. Myck. Stand. Obef. Lite. Obef. Mycket V.myck V. myck 

Veckotidn. Idag.  Stand. Stand. Stand. Obef. Mycket. Mycket Mycket V. myck 

 

Tema veckotidningsvanor visar att det inte går att urskilja något mönster mellan generella läsvanor och 

konsumtionen av veckotidningar. Samtliga respondenter konsumerar, oavsett läsvanor, ibland 

veckotidningar. Bourdieu menar att vi socialiseras in i ett habitus, samma som våra föräldrar, gällande 

kulturkonsumtion och vanor. Detta stämmer delvis överens med deltagarnas verklighet som förmedlas i 

analysen. Veckotidningar används i flera syften än att läsa; veckotidningar används som en 

inredningsdetalj, som ett sätt att uttrycka en stil och för att förmedla en speciell bild av sig själv genom 

att låta veckotidningar ligga framme synliga i hemmet. Användningsteorin menar att medier fyller olika 

individuella behov hos människor och denna teori bekräftas genom respondenternas konsumtionsvanor 

av veckotidningar. Veckotidningar tycks fylla olika individuella behov. Det tycks dock vara så att 

respondenterna har liknande behov som sina föräldrar; veckotidningar fyller olika kulturella och 

individuella behov hos respondenterna som präglas av vilken relation deras föräldrar hade till 

veckotidningar och läsning under deras respektive uppväxter.   

 

Både Lova och Lina, som inte delar ett särskilt stort läsintresse konsumerar veckotidningar relativt 

frekvent. De har ärvt sitt konsumtionsmönster av veckotidningar av sina respektive mammor som under 

deras uppväxt köpte samma typ av veckotidningar som de själva nu i vuxen ålder konsumerar. 

Tidningarnas innehåll består främst av mode, inredning, skvaller osv.  
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“Min mamma är väldigt inspirerad av de tidningarna..så  de har ju blivit därifrån.. alltså mat tidningar, inredningstidningar, och 

ibland skvallertidningar.. men de är jag inte intresserad av längre ..men de är ju mycket mamma och därför har jag också börjat, och 

tycker det skapar alltså de är också en inredningsgrej kan jag tycka, en pryl att ha i hemmet med ett fin omslag liksom..”        Lova

               

”Gud ja, mamma prenumererar på Elle, Elle interiör, Plaza.. alltså måånga tidningar.. (skratt)..Jag fick läsa dom efter henne.. joo 

men jag förknippar det med att det är mysigt, som vi pratade om tidigare, det är inte som en bok som man måste sträckläsa för att 

inte tappa bort sig utan tidningar kan man verkligen ..ta me in på toan, eller ja.. (skratt) lite enklare liksom..”                 Lina 

 

Lukas och Ludvig har ingen generellt intresse för att läsa och de köper ibland enstaka lösnummer av 

veckotidningar. Vilken veckotidning de köper varierar och avgörs beroende av omslagsbild och vilken 

rubrik som är mest tilltalande.  

 

”King eller Café brukar jag köpa hyfsat regelbundet, inte så att jag köper varje månad för då skulle jag väl prenumerera 

men..ja..relativt ofta i alla fall (..) jag kan inte riktigt bestämma mig vilken som är mest intressant, jag brukar köpa den som ser bäst 

ut den månad jag kommer ihåg att köpa den..så att ibland tycker jag att Kings nummer verkar mer intressant och ibland Caféts 

nummer..så de är väl mycket utifrån vilket omslag som verkar dölja det mest intressanta innehållet liksom..och jag är nog inte 

tillräckligt intresserad för att prenumerera på båda liksom..”              Ludvig

  

”Njaa alltså..inte direkt..jag läser mest bloggar..å sen är de u en pengafråga de e rätt dyrt med tidningar känns det som..så 

brukar typ aldrig köpa några..”                           Lukas 

           

Bland personerna med högre socioekonomisk ställning tycks behovet av att läsa och söka information 

vara den huvudsakliga orsaken till att de läser och prenumererar på veckotidningar. Det finns en tydlig 

skillnad i vilken typ av veckotidning de olika deltagarna läser. De respondenterna som besitter en högre 

socioekonomisk ställning talar om ”det journalistiska värdet” och om att ”information för att hålla sig 

a´jour och kunna hänga med i samtalsämnen”. Hanna prenumererar på en veckotidning som heter Ikon 
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och köper vid enstaka tillfällen skvallertidningar. När hon berättar detta skrattar hon till och skruvar lite 

på sig och jag uppfattar hennes beteende som att hon skäms lite för sitt erkännande.  

 

”Nu prenumererar jag på Ikon (..) handlar om ikoner i samhället, så det är alltid 2-3 ikoner stora reportage som är flera 

sidor med allt från skådespelare, politiker, naturvetare eller.. dataingenjörer som liksom gör något slags avtryck i samhället 

idag..liksom det är lite livsstilsmagasin också men det är de djupa intervjuerna som jag tycker är.. det finns ju inte riktigt 

plats för de i journalistiken idag så därför prenumererar jag på den (..) den kostar nog en 79 kronor men den är över 100 

sidor och det är mycket text och inte så mycket bilder (..) jag tror den kommer ut varannan månad eller någon sådant (..) 

nja, ibland köper jag Elle eller den här Style By, när jag ska åka tåg.. (skratt) (..) jag unnar mig kan man väl säga..”

                          Hanna 

Henrik och Hugo läser dagligen flera dagstidningar och prenumererar eller har prenumererat på 

tidningen Filter. De delar båda två ett stort intresse för politiska och samhälleliga frågor och det märks 

på deras val av tidning samt hur de förhåller sig till veckotidningar och behovet att lära sig nya saker och 

hålla sig uppdaterade. 

 

”Jag prenumererar på en månadstidning som heter Filter som är en samhällstidning som handlar om ditten och datten, om 

olika samhällsfrågor typ sådär inte politik men intressanta saker med kulturartiklar och så (..) mycket intresse att det är 

kul att lära sig saker, men det är väl avkoppling också (..)Jag prenumerera ju på den tidningen jag är intresserad av och 

den betalar jag ju för, men nej jag köper inte tidningar på pressbyråer och sådär.. väldigt sällan..”                    Henrik 

        

”Jag har alltid prenumererat på Fokus och Filter men jag har slutat nu.. så nu köper jag lösnummer (..) det är skitdumt 

egentligen (..) Fokus är ju en tidning i mindre tabloidformat, djupare intervjuer och granskningar av politiska, ekonomiska 

och vetenskapliga fenomen i samhället…Filter är en tidning som gör djupgående reportage, de kan handla om lite allt 

möjligt men politiker, olika berättelser o sådära (..) alla tidningar för att hålla mig uppdaterad, jag tycker det är kul och 

intressant att läsa..”                           Hugo 
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6.4 Tema: Motiv 

Respondenterna har olika individuella motiv för sin läsning. Genom att konsumera särskilda 

veckotidningar fyller de olika individuella behov. Lina, Lova, Lukas och Ludvig har utbildat sig och enligt 

SCBs skala gällande socioekonomisk ställning innehar de idag en högre socioekonomisk ställning än 

deras bakgrund. Trots klassresan går det inte att bortse från hur mycket deltagarnas socioekonomiska 

bakgrund präglar och påverkar deras intressen och läsvanor. Bourdieus teori om klassreprodutikion 

menar att trots att man utbildar sig och skaffar ett välbetalt arbete, kommer man alltid inne samma 

habitus som man föddes med. Det är väldigt svårt att förändra sitt habitus även om man skaffar sig 

högre ekonomiskt- eller kulturellt kapital. Även om utbildningskapitalet idag ger Lina, Lova, Lukas och 

Ludvig lika stora förutsättningar att inneha ett intresse för att läsa som Hanna, Hedvig, Henrik och Hugo 

så använder de sina förutsättningar på olika sätt. De personer med lägre socioekonomisk bakgrund tycks 

främst läsa för att de måste; de läser i utbildningssyfte i skolan och inte för att de tycker det är kul. 

Hanna, Hedvig, Henrik och Hugo läser för att de tycker det är kul och intressant att läsa sig nya saker 

och de använder gärna sin fritid till att läsa både böcker och tidningar. Lina och Lova använder 

veckotidningar främst i inredningssyfte och väljer tidning efter omslag. De tycks ha ärvt detta intresse 

från sina respektive mammor som under uppväxten haft ett liknande intresse.  

 

”(..) Elle, Elleinteriör, Plaza å dom som mamma alltid köpte är ju tidningar som jag också köper ibland.. de är så 

mysiga att bläddra i, men de e ju modet mode och trender typ.. inredning i vissa.. smink, fina bilder och inspiration typ.. 

känns ju verkligen lyxigt med ett glossy magasin som man köper och som ligger framme när man kommer hem.. jag har en 

bild i huvudet om att det ska vara en mysigt stund om du förstår..”                 Lina 

 

” (..) jag tycker det är härligt att gå in i en butik och köpa en fin tidning, det är väldigt härligt och se tidningsstånden (..) 

Ofta, eller alltid Elle, Elle Decoration köper jag alltid , och sen köper jag lite Plaza och lite andra modetidningar.. de 

tilltalar mig ofta efter de deras utseende och innehåll därefter (..) så det är kul att hitta inspiration.. men sen är tidningarna 

vääldigt fina också.. jag gillar att ha dem framme”                  Lova 
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Lukas väljer också tidning efter omslag och utifrån vilken tidning som den aktuella månaden tycks ha 

mest intressant läsning. Han köper främst mode- och livsstilstidningar. 

 

”Jag brukar köpa den som ser bäst ut den månad jag kommer ihåg att köpa den.. så att ibland tycker jag att Kings 

nummer verkar mer intressant och ibland Cafés nummer..”                           Lukas 

 

Ludvig saknar intresse för veckotidningar och det är svårt att se om det ligger något motiv bakom hans 

val av veckotidning när han väl väljer att köpa ett nummer. Han beskriver dock att han hellre kopplar av 

när han är ledig än att läsa, vilket speglar hans inställning till läsning och veckotidningar som frågan 

specifikt var inriktad på. 

 

”Kollar mest på film och serier när jag är ledig.. känns som om man vill slappna av o slippa läsa då liksom (..)då (vid 

semester) lyssnar man mer på musik å snackar skit allihopa.. trist å ligga i ett rum o läsa å liksom..(skratt)”      Ludvig 

 

Hanna, Hugo och Henriks inställning till veckotidningsläsning ser liknande ut. Alla läser de i syfte att lära 

sig nya saker, för att det är intressant eller för att hålla sig a’jour med aktuella samtalsämnen i samhället.  

”Liksom det är lite livsstilsmagasin också men det är de djupa intervjuerna som jag tycker är.. det finns ju inte riktigt 

plats för de i journalistiken idag så därför prenumererar jag på den”                  Hanna 

 

”Tidningen är det för att hålla sig a`jour och för att hänga med och av intresse liksom, kultur och sport och för att det är 

roligt”                     Henrik 

 

”Alla tidningar för att hålla mig uppdaterad, jag tycker det är kul och intressant att läsa…. Fokus är ju en tidning i 

mindre format, djupare intervjuer och granskningar av politiska, ekonomiska och vetenskapliga fenomen i 

samhället…Filter är en tidning som gör djupgående reportage, de kan handla om lite allt möjligt men politiker, olika 

berättelser o sådär…”               Hugo 
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Hanna upplever att hon på senare år börjat läsa mindre. När hon var yngre kretsade mycket kring hennes 

identitet kring läsandet. Läsningen var ett sätt att fly vardagen men även för att sticka ut bland sina 

jämnåriga kamrater. Hon läser dock fortfarande mycket.  

 

”Alltså om vi säger att det (läsningen) är en självklar del nu så har det tidigare varit någonting som man identifierar sig 

med, liksom att läsningen var min grej tidigare i skolan och så, jag var den som läste en till två böcker i veckan.. som att 

de var jag (..) nu är det liksom inte samma identifikationsgrej…jag är inte lika speciell längre.. (skratt) att liksom läsa 

var det jag gjorde…sen är mitt läsande kanske lite mer exceptionellt.. eller nej de är ett fult ord, inte exceptionellt men 

alltså jag läser ju oerhört mycket i jämförelse med många andra..(skratt) det lät super pretentiöst.. (skratt)”          Hanna 

  

Hedvig skiljer sig från de övriga respondenterna från en hög socioekonomisk bakgrund. Hon läser i 

dagsläget inte så mycket och anledningen till det tror hon beror på att hon arbetar och pluggar mycket 

för tillfället och att tiden till att läsa inte finns just nu. Hon köper främst träningstidningar eftersom hon 

vill hitta inspiration i träningssyfte.  

 

”Jag köper ibland, eller typ varje vecka.. (skratt).. typ Sköna hem eller så (..) ibland köper jag en annan tidning..vad heter 

den nu.. Fitness nånting.. alltså det är lite olika liksom.. men ibland är det skönt att INTE läsa om träning också, 

eftersom jag oftast tänker så mycket på träning iaf.. typ inredning, mode.. livsstil å sånt.. sen nu som sagt på mitt jobb är 

det extremt mycket..Så de kanske har blivit mindre.. men det beror på att jag tillbringar mer tid på jobbet än innan när 

jag pluggade.. då fanns det mer tid till allt, träning, vänner, läsning ja allt liksom.”                                 Hedvig

                    

7. Svar på studiens frågeställningar 

Hur ser relationen mellan respondentens socioekonomiska bakgrund och veckotidningsanvändande ut? 
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Hur ser relationen mellan respondentens socioekonomiska bakgrund och generella läsvanor ut? 

Respondenternas uppväxtmiljöer påverkar och har lärt dem hur de väljer att se på saker och ting; de 

påverkar deras individuella egenskaper och normer i vuxen ålder. Respondenterna tycks använda 

läsningen på olika sätt och de har olika motiv och argument till varför de läser. Personer med lägre 

socioekonomisk bakgrund ser läsningen som ett nödvändigt ting som måste genomlidas, exempelvis 

under studierna. Personer med högre socioekonomisk ställning ser läsning som ett intresse och 

någonting roligt och som de gärna använder sin fritid till.  

 

Samtliga deltagare i studien är uppvuxna i hem där föräldrarna på ett eller annat sätt uppmuntrade till 

läsning. Sex av åtta respondenter är uppväxta med godnattsagor, men trots att läsning tycks ha varit en 

del av barndomen för samtliga deltagare synliggörs det genom studien skillnader och mönster i de olika 

personernas läsvanor idag. Lova, Lina, Lukas och Ludvig kommer alla från en lägre socioekonomisk 

bakgrund. Det har inte förväntats av, eller fallit sig naturligt för, respondenterna att de ska läsa böcker 

och tidningar. De läser mest när de är på semester eller när de upplever att de har tid över. Lina och 

Lova håller på att utbilda sig i dagsläget och Lukas och Ludvig har avslutat sina utbildningar. De 

beskriver dock studieåren som påfrestande och jobbiga eftersom de var tvungna att läsa så mycket. 

Samtliga respondenter beskriver att de vill vara lediga när de inte går i skolan och slippa läsa och det är 

därför de föredrar att lägga sin tid på andra fritidsaktiviteter än att läsa när de är lediga. De ser läsning 

som någonting tidskrävande. Även om samtliga respondenter idag innehar en högre socioekonomisk 

ställning, baserat på utbildning och arbete, är deras attityder till läsning samt läsvanor detsamma som de 

varit under uppväxten.  Respondenterna som kommer från en högre socioekonomisk bakgrund har en 

annan relation till läsning. Hanna, Hedvig, Henrik och Hugo är uppväxta i hem där litteraturen och 

läsning varit närvarande. Deras föräldrar har läst mycket och de har nästintill förutsatts att de själva ska 

ta efter läsintresset i vuxen ålder. I dagsläget läser främst Hanna, Henrik och Hugo väldigt mycket; de 

läser böcker, dagstidningar och veckotidningar. De ser på läsning som ett stort intresse, som ett sätt att 

läsa sig nya saker på och som någonting de tar sig tid att göra. Under deras respektive utbildningsår 
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upplever de att de hade mer tid över att läsa och främst Henrik upplever att hans arbete i dagsläget på en 

advokatbyrå tar upp så mycket tid att han inte hinner läsa så mycket som han önskar.  

 

Hur ser relationen mellan respondenternas generella läsvanor och veckotidningsanvändande ut?  

Oavsett respondentens generella läsvanor konsumerar och köper sju av åtta respondenter kontinuerligt 

veckotidningar. Samtliga deltagare i studien konsumerar veckotidningar, oberoende av vilken 

socioekonomisk bakgrund de kommer ifrån. De mönster som genom studien synliggörs handlar främst 

om vilken typ av veckotidning respondenten väljer att konsumera. Att konsumera veckotidningar är 

utifrån studiens resultat inte kopplat till generella läsvanor, utan då är snarare motivet bakom som 

förklarar varför respondenten väljer att läsa/köpa en viss tidning kopplat till respondentens generella 

läsvanor.   

 

I vilket syfte läser respondenten veckotidningar? 

Det går att urskilja mönster och skillnader gällande i vilket syfte respondenterna konsumerar 

veckotidningar. Lova och Lina har tagit efter sina respektive mammors beteende gällande att läsa mode-, 

inrednings och livsstilsmagasin som sedermera används till att pryda vardagsrumsbordet. De köper och 

konsumerar veckotidningar inte så mycket för läsning eller reportagen i sig, utan främst för de bilder och 

inspiration som tidningen innehåller. Lukas konsumtion av veckotidningar ser liknande ut; han köper 

lösnummer utifrån vilken omslagsbild som tilltalar honom mest. Ludvig konsumerar inte veckotidningar; 

han läser endast på semestern och då böcker. Hanna, Hugo och Henrik prenumererar på veckotidningar 

som innehåller djupare och längre reportage. De prenumererar främst på vetenskapliga och informativa 

veckotidningar så som Filter och Fokus. De känner alla ett behov av att hålla sig a’jour med vad som 

händer i samhället och att lära sig nya saker. Hedvig läser och konsumerar främst träningstidningar 

eftersom hon har ett stort träningsintresse. Hon köper tidningar varje vecka och får ibland även 

prenumerationer av veckotidningar av sin mamma.  
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Att smaker, intressen och kapitalformer reproduceras mellan föräldrar och barn stämmer delvis in på 

respondenterna. Barn till föräldrar som tidigt fått lära sig att det är viktigt att läsa tenderar att i vuxen 

ålder själv tycka att det är viktigt, roligt och att det tillhör allmänbildningen att läsa veckotidningar och 

hålla sig a’jour. På samma sätt tar barn till föräldrar med mindre frekventa läsvanor själva i vuxen ålder 

efter ett liknande beteende; de flesta läser någonting men beskriver det mest som ett tvång som antingen 

sker eller har skett i skolan och även under sina respektive universitetsutbildningar. Personer med lägre 

socioekonomisk bakgrund beskriver läsningen som ett tvång och som någonting man helst slipper om 

det finns möjlighet. Personer med högre socioekonomisk bakgrund läser för nöjes skull på sin fritid De 

upplever i motsats till de personer med lägre socioekonomisk bakgrund att de hade mer tid under 

studierna att läsa och att läsandet av veckotidningar blivit lidande då dem börjat arbeta.  Även om 

respondenterna idag har en mer jämlik socioekonomisk ställning, då samtliga respondenter håller på med 

eller har genomfört en högre utbildning, så kan man inte komma ifrån att deras bakgrund och det 

habitus som respondenterna socialiserades in i som barn fortfarande påverkar deras läsvanor och 

veckotidningsval i vuxen ålder. I dagsläget har samtliga respondenter förutsättningar för att kunna 

intressera sig för att läsa och lära sig nya saker, men bara de personerna som är uppväxta i ett hem med 

stor läsvana är intresserade av att använda veckotidningar på det sättet.  

 

Hur ofta och vilken typ av veckotidning läser respondenten? 

De respondenter med lägre socioekonomisk bakgrund prenumererar inte på veckotidningar utan de 

köper främst lösnummer. Den främsta orsaken till att de inte prenumererar på en specifik veckotidning 

är att de inte vet vilken veckotidning de föredrar, utan väljer tidning beroende på omslagsbild och 

tilltalande rubriker. Lina och Lova nämner även att det är dyrt att konsumera veckotidningar vilket gör 

att det inte är en vana som de unnar sig varje månad. Genom att köpa lösnummer kan de själv styra över 

sin konsumtion gällande hur ofta och vilken typ av tidningar de väljer att konsumera. Lina, Lova och 

Lukas köper lösnummer av främst mode, inrednings eller livsstilsmagasin ungefär varannan månad. 

Ludvig konsumerar aldrig veckotidningar och har således ingen specifik tidning som han föredrar.   
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Deltagarnas socioekonomiska ställning påverkar deras val av veckotidning; de påverkar hur ofta de 

upplever det som nödvändigt att köpa en veckotidning och läsa den. Hanna, Henrik och Hugo är de 

personer som är mest frekventa läsare av veckotidningar. De prenumererar alla på veckotidningar och 

läser frekvent tidningsnummer. Hanna verkar skämmas när hon avslöjar att hon ibland köper tidningen 

Sophies mode, som skiljer sig innehållsmässigt mycket från de tidningar hon vanligtvis konsumerar som 

är av det mer informativa slaget. Hedvig läser veckotidningar med mest fokus på träning. Hon tycker att 

det är viktigt med tidningar och köper lösnummer nästan varje vecka. Lina, Lova och Lukas köper 

enstaka lösnummer av tidningar som Elle Decoration, Plaza magasin, King och Café. De väljer främst 

tidning beroende på omslagsbilden och använder tidningarna till att hitta inspiration eller som en 

inredningsdetalj. De köper tidningar när de kommer ihåg, när de tycker att de har råd eller behöver. De 

brukar köpa veckotidningar ca en gång i månaden eller min sällan. Ludvig har inget intresse för 

veckotidningar eller läsning, han köper inte veckotidningar och tar heller inte del av dem någon 

annanstans. Det skiljer sig således relativt mycket mellan de olika respondenternas val av veckotidning 

och hur frekventa användare de är. För Lina, Lova och Ludvig verkar veckotidningar vara en slump, eller 

någonting som sker och konsumeras när de kommer ihåg att köpa.  

 

8. Sammanfattning och slutdiskussion 

Sammanfattningsvis syftade studien till att studera hur socioekonomisk bakgrund påverkar 

konsumtionen av veckotidningar. Studien visar att socioekonomisk bakgrund och vårt arv inte går att 

bortse oavsett om man under sitt vuxna liv intar en annan socioekonomisk ställning än den man föddes 

in i. Bourdieu menar att människor socialiseras in i ett habitus och vissa sociala rum beroende på sina 

föräldrars ”tillhörighet” (Carle; 2007). Smak och stil reproduceras mellan generationer och på detta sätt 

reproduceras även människors klasstillhörighet. Barn till föräldrar med högt socioekonomiskt kapital går 

i vissa skolor, bor i vissa områden i samhället, umgås, gifter sig och skaffar egna barn med människor 

som innehar samma typ av habitus som de själva. På samma sätt reproduceras den lägre 
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socioekonomiska klassen. Smaker och stilar som är populära bland vissa människor framstår som inte 

alls lika populära bland människor som innehar ett annat typ av habitus. På detta sätt socialiseras barn in 

i vissa läsvanor och veckotidningsvanor. Även om inte föräldrarna har läst veckotidningar används 

veckotidningar som en statusmarkör för att uttrycka ett visst intresse, en vana eller en stil. 

Användningsteorin går delvis att koppla ihop med Bourdieu eftersom att människor väljer att använda 

sig av en veckotidning för att fylla ett behov utifrån ett visst motiv och genom att konsumera 

veckotidningar kommer en individuell belöning. Denna belöning kan bestå i att man genom bruk av 

veckotidning lär sig någonting (information), slappnar av och har en mysig stund, uttrycker en stil eller 

något annat behov. Utifrån användningsteorin använder sig respondenterna sig av veckotidningar 

beroende av deras individuella motiv och behov. De motiv och behov som man har är förmodligen 

invanda mönster; är man uppvuxen i ett hem där föräldrarna alltid läste exempelvis Vetenskapens värld 

är det stor chans att man själv i vuxen ålder tar efter de beteende man under uppväxten såg sina föräldrar 

ha och kanske börjar läsa samma typ av veckotidningar. På detta sätt kan man säga att 

veckotidningsvanor reproduceras på liknande sätt som läsvanor gör. Veckotidningar är ett fenomen man 

vill kunna identifiera sig med; vilken tidning man väljer att läsa säger mycket om vilka fritidsintressen och 

vilken typ av individ man är eller i alla fall hur man vill framställa sig själv.  

 

Intressant med studiens resultat, och en aspekt som jag som forskare inte haft i åtanke inför studien, var 

de tydliga skillnader mellan veckotidningar och vad det personliga valet av veckotidning sänder för 

signaler och uttrycker. Det är stora skillnader innehållsmässigt bland de veckotidningar som deltagarna i 

studien konsumerar, och dessa skillnader visar på att trots en förändrad socioekonomisk ställning 

påverkar vår bakgrund våra intressen och gör så att vi har särskilda behov och motiv till att konsumera 

just den veckotidning som vi väljer att köpa.   

 

 8. 1 Förslag till fortsatt forskning 
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Utifrån studiens syfte hade det varit intressant att kunna genomföra en mer omfattande studie, med 

deltagare från övriga delar av Sverige och inte endast Stockholm. Det hade varit intressant att undersöka 

veckotidningsläsvanor bland personer med annan etisk bakgrund samt även jämföra könens 

veckotidningsvanor. Hur skiljer sig kvinnor och mäns veckotidningsvanor? Vilken typ av veckotidningar 

dominerar bland de olika könen? Att använda sig av en genusteori inför framtida studier skulle också 

vara en intressant aspekt för att kunna urskilja skillnader i konsumtionen av veckotidningar. I det stora 

hela är det allts av intresse inför framtiden att ha resurser till att genomföra en större studie för att kunna 

styrka eller förkasta studiens teoretiska grunder på ett övertygande sätt.  

 

Ytterligare ett forskningsområde som skulle vara intressant att studera i anslutning till konsumtion av 

veckotidningar r digitaliseringen av veckotidningar samt hur det påverkar konsumeringen av 

veckotidningar.  
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Bilagor  
Bilaga 1: Frekventa läsare av veckotidningar bland låg- och lågutbildade. 
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Bilaga 2: Frekvent veckotidningsläsning fördelad på subjektiv klass.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   48	  

 

 

 

 
 
 
 
 
Bilaga 3: Veckotidningsläsning bland män och kvinnor. 
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Bilaga 4: Exempel på Bourdieus kapital schema (Exempel på yrken inplacerade) 
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Bilaga 5: Intervjuguide. 
 

Uppväxt 

Berätta om dig själv: Namn/ Ålder/ Boende/Yrke/Studier/Uppväxt ort/stad/by 

Vad har du för utbildning? 

Följdfrågor: Vad har du studerat? Hur länge? 

Vad är den högst avslutade utbildningen du har? 

Vilken utbildning har dina föräldrar? 

Följdfråga: Vad har de studerat? Vad har de för huvudsaklig sysselsättning i dagsläget? Har de haft 

denna sysselsättning hela din uppväxt? 

Följdfråga: Vad är den högsta avslutade utbildning de har? Vad har de för huvudsaklig sysselsättning i 

dagsläget? Har de haft denna huvudsakliga sysselsättning hela din uppväxt? 

Läsvanor uppväxt 

Brukade dina föräldrar läsa för dig innan du själv var läskunnig när du var yngre?  

Följdfråga: I vilket sammanhang brukade de läsa för dig? Vad hade ni som familj för relation till läsning 

när du var yngre? 

Följdfråga: (Vid nej) Är det någonting du upplever att du saknat?  

När du själv blev läskunnig, läste du mycket/ lite? Hur ofta brukade du läsa på din fritid? (ej 

skolrelaterat)  

Följdfråga: Vad läste du för någonting? I vilka sammanhang läste du? 

Om nej: Vad gjorde du istället för att läsa 

Upplever du att dina läsvanor förändrades under din uppväxt? (Ex: när du var yngre läste du mycket och 

ju äldre du blev läste du mindre, eller tvärtom). 

Hur såg dina föräldrars läsvanor ut under din uppväxt?  

Följdfråga: Vad läste de för någonting? Hur ofta/ sällan?  

Vad hade ni för övriga fritidsintressen i familjen när du var yngre/ i tonåren? 

Läsvanor idag 
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Hur ser dina läsvanor ut idag? Läser du mycket/lite? (kan vara både böcker, dagstidningar, 

veckotidningar mm… ?) 

Om mycket: Hur mycket läser du? Vad läser du? Varför läser du?  

Om lite: Hur ”lite” läser du? Vad läser du? I vilket syfte läser du när du väl läser? 

Har du en partner eller umgås du med människor som läser lika mycket/ lite som dig nu?  

Om ja: Delar ni samma intresse angående vad ni läser för någonting? Vad läser ni för något (ex: böcker, 

tidningar, nätet osv)? 

Om nej: Läser din partner/ din bekantskapskrets mer/mindre än dig?  

Läsvanor veckomagasin 

Läste dina föräldrar några veckotidningar under sin uppväxt? 

Om ja: Vilka? Läste/läser du dessa veckotidningar? 

Om nej: Läste de någonting? 

Läser du någon veckotidning?  

Om ja: Vilken/vilka? Hur ofta läser du tidningen? Köper du tidningen själv?  

Om nej: Har du någon gång läst en veckotidning? Vilken? Varför slutade du? 

Prenumererar du på någon veckotidning?  

Om Ja: Vilken tidning? Vad skriver tidningen om? Varför prenumerera du på just den tidningen? Hur 

länge har du prenumererat? Är det viktigt för dig att prenumerera på en veckotidning? 

Om nej: Har du någonsin prenumererat på en veckotidning? (om ja: Varför slutade du prenumerera?) 

Varför prenumerera du inte på någon tidning/ är det någonting du saknar? Tror du att du i framtiden 

kommer börja prenumerera på en tidning? 

Har du i dagsläget några fritidsintressen/hobbys/vanor? 

Semesterläsning? Vad läser du då? ”Minnesbild”? 

Om jag säger kulturella intressen och vanor: vad associerar du då till?  

 


