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Medierna har en historia, som innefattar rörelser mel-
lan folklig kultur, kommersiell masskultur och vad som 
idag kallas digital konvergenskultur. Förändringarna i 
mediekulturen har framkallats av genomgripande tek-
nikskiften. Aktiva deltagare blev passiva betraktare 
och nu ser vi igen hur interaktiviteten ökar. Det går 
inte i dagens samhälle att bortse från medierna, vare 
sig det är den politiska, ekonomiska, sociala eller kul-
turella sfären som studeras. Frågorna är många – inte 
minst om makt, demokrati, solidaritet och etik – och 
de måste besvaras i en ny kontext, som har sin utgångs-
punkt i samhällets och kulturens medialisering. Medie- 
och kommunikationsforskarna står utan tvekan inför 
reella utmaningar. 

”Den moderna tidningen är icke ett halvsekel gammal, 
knappt en generation. De nutida kommunikationerna föra 
inom loppet av ett dygn tidningen fram till nästan varje 
medborgare i ett land och inom två till tre till andra kultur-
länder. Och de skaffa å andra sidan till tidningen själv på 
några få timmar de viktigaste nyheterna från hela jorden. 
De ha med tryckpressens hjälp gjort hela världen till en 
enda stor familj, där man visserligen slåss lika våldsamt 
som någonsin innan de kommo till och omskapade den, 
men där den ena har nästan lika bra reda på den andra, som 
invånarna i en liten småstad kände till varandras fröjder, 
sorger och skandaler på den tid, då torgbrunnen och rak-
stugan voro nyhetscentra och nyhetsförmedlare. 
 Och liksom vi i pressen möta allt det viktigaste, som 
upptager våra sinnen, så träffar oss där också det mest be-
tydelsefulla, rent allmänt sett. Hyra rum, köpa mat, giftas 
och skiljas, födas och dö, fylla år, sälja utslitna kläder, få 
veta något om nästan, stilla all möjlig nyfikenhet, ge ut-
lopp åt enfaldiga funderingar, åt rent personlig glädje och 
sorg eller åt missnöje och tillfredsställelse, slå mynt av 
humbug, göra upp möten, söka förlorade saker, skaffa sig 
lån, söka tjänster eller tjänstefolk – ingenting eller nästan 
ingenting kunna vi utan att anlita pressen.”

Så skrev Valdemar Langlet1 1915 i sin skrift Pressen och 
Tidningsmännen, som gavs ut av Tidskrift för det svenska 
folkbildningsarbetet (P.A. Norstedt & Söners Förlag) i se-
rien Handledning för självstudier. Om man byter ut dygn 
mot sekunder, tidning mot webb och tryckpress mot digi-
talisering blir det en text som så långt även skulle passa 
dagens medielandskap. 

Men det medielandskap är liksom den mediekultur vi ser 
idag ett annat. Kommunikationssatelliterna och digitaliser-

Gamla frågor, nya dilemman – om mediernas
makt i dagens kommunikationssamhälle
av Ulla Carlsson

ingen har möjliggjort en enorm expansion av medieutbudet 
– det gäller TV-program, filmer, nyheter, spel och reklam i 
fler och snabbare kanaler, i och plattformar på internet och 
i mobiltelefonen. Avreglering och privatisering av markna-
derna för telekommunikation har spelat en avgörande roll 
för denna utveckling. 

Den tid vi ägnar medieutbudet har också ökat markant. 
När Langlet skrev sin skrift var fritiden ungefär en fjärdedel 
av en människas levnadstimmar – idag är den mer än för-
dubblad. Användningen av medier upptar över 50 procent 
av denna vår fritid och TV-tittandet är den enskilt domine-
rande fritidsaktiviteten; för de unga tenderar dock internet 
att överta den rollen.

Informationen flödar allt friare, allt mer utan bindning till 
tid och rum. Vi kan i allt högre grad välja vad och när vi vill 
ta del av ett visst medieutbud. Vi ser hur ett interaktivt och 
mobilt kommunikationssamhälle växer fram vid sidan av de 
traditionella massmedierna. Passiva betraktare blir aktiva 
deltagare. 

Gränserna mellan olika medier blir allt svårare att dra. 
Vad är en tidning, vad är tv, vad är radio? Det handlar om 
konvergens vad gäller teknik och marknad – mellan medie-
företag och andra kommersiella varuproducenter. Men det 
handlar också om divergens vad gäller medieinnehåll – tex-
ter är inte längre bundna till ett specifikt medium. Texten 
färdas mellan olika plattformar och en remediering sker.

Omstruktureringen av mediemarknaden är omfattande. 
Konkurrensen ökar samtidigt som det sker en tilltagande 
koncentration på flera mediemarknader. Producenter och 
förmedlare av medieprodukter är starkt koncentrerade, 
både i fråga om ägande och om innehåll. 

Då som nu är förändringarna i medielandskapet och med-
iekulturen framkallade av ett genomgripande teknikskifte. 
I spåren uppstår många frågor – inte minst om makt, demo-
krati, solidaritet och etik.

* * *
De behov som tidningen enligt Langlet för 90 år sedan till-
fredsställde hos läsaren skiljer sig dock inte nämnvärt från 
de som dagens medieanvändare ger uttryck för. Frågan är 
om de ens kan uttryckas bättre idag. Men det finns avgöran-
de skillnader. En är att gränsen mellan privat och offentligt 
blir allt mer otydlig. De gamla torgbrunnarnas och rakstu-
gornas samtal och skvaller är numera tillgängliga för alla på 
nätets bloggar och på sajter som Youtube och Facebook. 

Den roll som Valdemar Langlet tillskriver den moderna 
tidningen är dock inte längre på samma sätt som då giltig 
för något eller några medier: 

1. Valdemar Langlet (1872–1960) skulle kunnat ha många titlar på sitt visitkort: Redaktör, tidningsman, jour-
nalist, författare, universitetslektor och eperantist. Men han är mest känd för sina insatser inom Röda Korset 
under andra världskriget. I krigets Budapest 1944 startade han och hans hustru en verksamhet för att hjälpa 
dem som förföljdes av nazisterna. Han utfärdade ett skyddsbrev som visade att den nödställde stod under 
Svenska Röda Korsets beskydd, ett arbete som fortsattes av Raoul Wallenberg.
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”Om ett helt folk skall samlas till anspänning av sin högsta 
moraliska och materiella kraft – det är tidningarna som 
bära budet, de äro härolderna, som föra ut det samlande 
ropet. När kampen står inom ett folk om vägen till dess 
framtid – det är i tidningarna, som huggen skiftas; där 
samlas all lidelse i striden för en åskådning, där verkas 
med alla medel, som kunna övertyga, röra och uppröra, 
nedslå och förstöra.” (Langlet 1915, s. 1–2). 

Langlet berör den roll medierna skulle komma att spela i ut-
vecklingen och upprätthållandet av en gemensam samhälle-
lig referensram för svenska folket. Pressen från 1900-talets 
början med sina första masstidningar och Sveriges Radio 
något decennium senare var viktiga inslag i framväxten av 
det moderna Sverige. Dagens informationsteknologi, med 
en tilltagande kommersialisering i spåren, har ändrat förut-
sättningarna för mediernas funktioner i samhället. 

Diversifiering, fragmentering och individualisering 
är begrepp som ofta förekommer i analyserna av dagens 
medie utbud och medieanvändning. Under Langlets tid, från 
1910-talet fram till 1960- och 1970-talet, var det kollektiva 
lösningar som drev samhället och medierna hade ett kollek-
tivt tilltal. Idag handlar det om individuella preferenser. Me-
dierna är en spegel av samhället och nu liksom då en bidrag-
ande aktör. Vi ser hur kultur förvandlas till underhållning 
och hur medierna ”glider från sitt demokratiska uppdrag till 
ett ekonomiskt, privat uppdrag (som de alltid haft, men det 
är fråga om tyngdpunkt)”. (Sörlin 2001, s. 28)

I sekulariseringens tidevarv, när inte religionen längre är 
det sammanhållande kitt som ger familj och socialt liv stad-
ga, har medierna mer eller mindre påtagit sig denna uppgift 
vad gäller levnadssätt och livsstil. I den konsumtionskultur 
som genomsyrar dagens samhälle – från individens behov 
igår till individens begär idag – spelar medierna en central 
roll. De binder oss alla samman i vad Benedict Anderson 
benämner ”imagined communities” (Anderson 1983).

* * *
Utan medier och modern informationsteknologi är den glo-
balisering vi talar om idag inte möjlig. Tillgång till olika 
medier, telefoni och datatjänster framhålls som avgörande 
faktorer för politisk, ekonomisk och kulturell förändring. 

Världen krymper och vi får tillgång till kulturer och kun-
skap som tidigare inte låg inom det möjligas gräns. Men på 
många håll finns en rädsla för att globaliseringen utplånar 
det unika, att medierna kontrollerar den globaliserade kul-
turens rum. Samtidigt synes världen bli allt mer avlägsen. 
Människor försvarar sin identitet och när det gemensamma 
inte längre kan upprätthållas på samma sätt som tidigare 
befästs gränser för lokala kulturer, religioner och samhäl-
len. Överskridande av gränser och försvar av gränser är två 
sidor av samma globaliseringsprocess. Fria och oberoende 
medier utgör ett fundament i varje demokratiskt samhälle. 
Yttrandefriheten är demokratins praktik. Utan demokrati, 
ingen yttrandefrihet, och utan yttrandefrihet, ingen demo-
krati…

Men det handlar inte bara om transnationella fenomen 
utan också om skillnader, t.ex. ser vi ökade klyftor på en rad 

områden. Den så ofta omtalade digitala klyftan, som inte 
enkom gäller mellan norra och södra halvklotet utan inom 
alla länder, är ofta en reflektion av andra klyftor – klass, kön 
och etnicitet. Det gäller även den s.k. digitala generations-
klyftan med allt vad den innebär. Idag har vi en ung gene-
ration, som till skillnad från äldre generationer behärskar 
en informationsteknik i alla dess delar. Stora delar av det 
innehåll som är tillgängligt via t.ex. internet och mobiltele-
fonen förblir okänt för många vuxna. 

Vi lever idag i en medierad symbolmiljö, som i hög grad 
formar de val, de värderingar och den kunskap som bestäm-
mer vår vardag. Vår strävan efter en meningsfull tillvaro och 
ett välorienterat demokratiskt samhälle kräver i hög grad 
kunskap om medierna. En mediekunnig och mediekritisk 
befolkning är en nödvändighet. Det handlar om kunskap om 
hur medierna fungerar, hur de är organiserade, hur de skapar 
mening och hur vi kan använda dem, dvs. att stärka den kri-
tiska förmågan och olika kommunikativa färdigheter. Detta 
gäller alla i befolkningen, inte minst barn och unga. 

* * *
Dagens medielandskap och mediekultur är något som Val-
demar Langlet inte ens kunde föreställa sig när han skrev 
sin betraktelse 1915. Men hans inledningsord, ”Kommuni-
kationernas utveckling har omskapat mycket i vår värld”, 
passar minst lika bra idag som för 90 år sedan. 

Medierna är en av vår tids mäktigaste samhällskrafter 
och vare sig det är den politiska, ekonomiska, sociala el-
ler kulturella sfären som studeras så går det inte att bortse 
från dess relation till medierna. Medie- och kommunika-
tionsforskarna står utan tvekan inför reella utmaningar. 
Kunskapen om medierna har länge vilat på en modell där 
medierna är åtskilda från andra institutioner i samhället. 
Den klassiska frågan handlar om vad medierna gör med 
samhället och kulturen; vilken effekt mediebudskap har på 
individer och samhälle, hur reklam påverkar våra inköp av 
varor, hur dagstidningens innehåll utövar inflytande på vårt 
val av parti, etc. Nu måste sådana frågor besvaras i en ny 
kontext, som kännetecknas av samhällets och kulturens me-
dialisering. Men det får inte betyda att begrepp som makt, 
identitet och ojämlikhet marginaliseras – de är fortfarande 
utomordentligt viktiga begrepp i medie- och kommunika-
tionsforskningen (Golding 2005). 

Men samtidigt lever vi i en tid då allt är text – det handlar 
om att ständigt tyda tecken. Vad har en sådan inriktning 
för konsekvenser för kunskapsutvecklingen? Om denna 
överbetoning av synsinnet har humanisterna något att säga. 
Etnologerna Billy Ehns och Orvar Löfgrens ord manar till 
eftertanke:

”Det behövs alltså som vi tidigare sagt en kulturanalys 
som inte binds för starkt i textmetaforer eller i en okulär-
centrism som betraktar kulturen enbart med ögats hjälp. 
Överbetoningen av blicken inom kulturanalysen leder till 
att etnografen alltför sällan blundar, lyssnar, smakar el-
ler känner sig fram. När människor kommunicerar med 
varandra arbetar alla sinnen för högtryck. … Vi lever i en 
värld där sinnena rangordnas och där synen och hörseln 
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ofta får betydligt mer uppmärksamhet än de andra. … 
Det är lätt att glömma att även det högteknologiska med-
ielivet alltid tar plats och har sina kroppsliga praktiker. 
Det virtuella vilar på en kraftfull materialitet. … Poängen 
är att sinnena inte bör studeras separat från varandra.” 
(Ehn & Löfgren 2001, s.138).

Medie- och kommunikationsforskningen måste vidga sina 
synsätt för att formulera frågeställningar av relevans rö-
rande dagens kommunikationssamhälle och förändrade 
kommunikationsmönster. Frågeställningarna som ställs i 
dagens mångkulturella och globala värld är komplexa och 
inte sällan saknas rätlinjiga samband. Då är kontexten mer 
angelägen än någonsin. 

Den begreppsapparat som utgjorde kärnan i medieforsk-
ningen för 30–40 år sedan är inte längre tillfyllest. En vi-
dareutveckling av centrala begrepp måste komma till stånd 
för att förstå den förändring som pågår. Vi måste ompröva 
centrala kategorier och dekonstruera dikotomier som po-
litik och kultur, offentlig och privat, tid och rum, vi och 
dom, produktion och konsumtion, text och läsare, fakta och 
fiktion, etcetera (Ekecrantz 2007), och samtidigt ha i min-
net att begrepp inte är självständiga enheter utan att det är 
kontexten som ger begreppen mening. På så sätt blir det 
möjligt att avläsa avgörande förändringar i samhället och 
kulturen. 

Men en allt mer långtgående specialisering på en mark-
nad som har blivit allt trendkänsligare utgör ett problem. 
Specialisering är i sig inte ett problem, men kan bli det om 
det inte jämsides genomförs studier på systemnivå. Om des-
sa saknas har vi inga helheter att förhålla specialstudierna 
till. En långt gången specialisering riskerar att bli ofruktbar 
på grund av brist på impulser och förmåga att formulera nya 
problemställningar av relevans. 

Det genuina intresset för grundläggande problem i sam-
hället och kulturen kan också trängas undan av en delvis ny 
syn på forskarkarriärens innebörd. Nu handlar det mer om 
individuell karriär än om kollektiv framgång. I vår tid beto-
nas inte sällan den individuella erfarenheten som enda källa 
till sanning. Ett sådant synsätt påverkar även forskningen, 
med risk för nedtoning av såväl kunskap och tradition som 
kritisk granskning. 

I sökandet efter mer vidgade paradigm måste forskar-
na bryta ny mark mot bakgrund av erövrad kunskap. Vi 
behöver nya och oväntade insikter och nya komparativa 
forskningsfrågor. Det är nödvändigt att lära av varandra; 
att utbyta kunskap och erfarenheter. Det handlar i hög grad 
om samarbete; samarbete inom och mellan ämnen och sam-
arbete över disciplingränser och inte minst nationsgränser. 
Närvaro på den internationella arenan är nödvändig idag då 
den egna offentligheten i många avseenden blir mer inter-
nationell. 

Men internationaliseringen får inte ske på bekostnad av 
vetande och reflektion om det egna samhället och den egna 
kulturen. Som forskare har vi ett ansvar för en långsiktig 
kunskapsutveckling där saklighet och välgrundade utsagor 
är själva kärnan. Låt oss värna om detta och inte som medi-

erna bidra till att gränserna mellan illusion och verklighet 
suddas ut. 

Valdemar Langlet ställer vid sidan av sitt upphöjande av 
tidningens makt en fråga till sig själv: är det möjligen så att 
pressens makt överskattas och behövs det inte en ”reduktion 
av överdrifterna”? Även i kulturaliseringens tidsålder kan 
det vara av värde att beakta dessa hans ord: 

”Pressens allmakt är till stor del en fördom. Även när den 
är enig – vilket den nästan aldrig är – är den påfallande 
ofta vanmäktig mot sin herre och tyrann allmänheten, 
vars primitiva känslor, vars vanor och tröghet betyda mer 
för åsiktsbildningen än pressens docerande.” (Langlet 
1915, s. 3) ■

Medierna i vårt vardagsliv
Våra medievanor är nära kopplade till vår livssituation, 
till identitet, livsstil och vardagsliv. Medievanorna är ut-
tryck för ett bestämt kulturmönster, både när det gäller 
kultur som en social orientering och kultur som ett sätt 
att leva. Tidsandan med sina trender och stilbrott har 
här stor betydelse, inte minst för de unga i samhället.

Ett sätt att långsiktigt följa mediepubliken är utarbe-
tandet av tidsserier genom årliga intervjuundersökning-
ar. På så sätt skapas möjligheter till jämförelser över tid. 
Exempel på en sådan är Nordicoms Mediebarometer, 
som sedan 1979 studerar exponeringen för en rad olika 
medier en genomsnittlig dag. Mediebarometern syftar 
till att beskriva medievanorna och att peka på utveck-
lingslinjer, förändringar och nya fenomen.

På följande sidor återges Nordicoms pressmeddelande 
från maj 2008 om resultaten från 2007 års Mediebaro-
meter.
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NORDICOM
Göteborgs universitet

Pressmeddelande 2008-05-21

Nya medievanor bland unga flyttar upp i åldrarna
– plattformar för text, ljud och bild på nätet spelar en allt större roll

Resultat från NORDICOMs Mediebarometer 2007

Nordicom vid Göteborgs universitet genomför varje år en studie av svenskarnas medie-
användning, Mediebarometern, som startade 1979. Nu redovisas resultaten från under-
sökningen 2007. 

Informationen flödar allt friare, allt mer utan bindning till tid och rum. Vi ser hur ett 
interaktivt och mobilt kommunikationssamhälle tar allt större plats vid sidan av de tradi-
tionella massmedierna. Passiva mediekonsumenter blir aktiva nätproducenter. Den ökade 
tillgången till bredband har förstärkt och påskyndat denna utveckling. Hur nya medie-
vanor växer fram bland framför allt de unga, 15-24-åringarna, har vi kunnat se i senare 
års Mediebarometermätningar men nu ser vi hur dessa flyttar upp i åldrarna. Idag kanske 
24 till 44-åringarna är den mest intressanta gruppen att studera, säger Ulla Carlsson, pro-
fessor och ansvarig för undersökningen vid Nordicom, Göteborgs universitet.

Allt flitigare Internetanvändare – en bredbandseffekt
2003 hade knappt 30 procent tillgång till bredband medan motsvarande siffra för 2007 är 
närmare 70 procent. Sedan 2003 har andelen Internetanvändare i det närmaste fördubb-
lats, från 33 procent till 64 procent en vanlig dag. Den ökade Internetanvändningen kan 
ses som en direkt effekt av bredbandsutbyggnaden.

 85 Television

 77 Radio

 72 Morgontidning

 64 Internet

 38 Bok

 31 Kvällstidning

 30 Vecko-/månadstidning

 29 CD-skiva

 26 Text-TV

 16 Mp3 

 15 Special-/facktidskrift

 14 Video/DVD

 3 Kassettband

 1 Bio

 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 2007 (%)
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Den bruttotid svenskarna ägnar åt medierna en genomsnittlig dag 2007 är drygt sex timmar 
(6 timmar och 5 minuter). Det är en ökning med 16 minuter på 10 år. För de flitigaste Inter-
netanvändarna, 15 till 24-åringarna, uppgår bruttotiden till närmare sju timmar. Ungdomarnas 
medietid har under det senaste decenniet ökat med en dryg halvtimme samtidigt som deras 
nyttjande av traditionella medier som TV, radio, CD och böcker har minskat – 28 procent av 
deras medietid ägnas åt Internet från att ha utgjort någon enstaka procent 1997. Barn och 
äldre ligger kvar på ungefär samma tid 2007 som 1997.

Radio 27%
CD-skiva 5%
Mp3 3%

Tidskrift 4%

Dagstidning 8%

Bok 5%

Internet 17%

Video/DVD 3%
Text-TV 1%
Television 27%

Radio 37%

Kassettband 3%

CD-skiva 6%

Tidskrift 5%

Dagstidning 8%

Bok 7%

Internet 3%
Video/DVD 3%
Text-TV 1%
Television 27%

 Mediedagen 1997: 5 timmar och 49 minuter Mediedagen 2007: 6 timmar och 5 minuter

Nya medievanor flyttar upp i åldrarna
Förändrade medievanor har konstaterats bland unga, 15 till 24-åringarna, de senaste 
åren. De har till dels förflyttat sitt TV-tittande från SVT och TV4 till andra kanaler, de har 
ersatt lyssnande på CD med mp3-spelare, Internetanvändningen konkurrerar ut TV-tittan-
det tidig kväll då ungdomarnas Internetanvändning är som mest intensiv, de spelar ofta 
TV- och datorspel, de använder Internet för att – inte minst – läsa kvällstidningen och 
de tittar även på webb-TV i större utsträckning än andra grupper. Årets Mediebarometer 
visar att sådana vanor nu blir allt vanligare även bland äldre åldersgrupper, det handlar 
främst om 25 till 44-åringarna. Ovissheten har varit stor om i vilken grad de unga i vårt 
nya medielandskap grundlägger nya medievanor som följer med in i vuxenlivet. Medie-
barometern 2007 tyder på att så är fallet.

Minskat tittande på nyhetsprogram i TV
Ett ändrat beteende vad gäller inhämtande av nyheter kan konstateras bland i stort sett 
alla åldersgrupper. I början av 2000-talet tittade drygt hälften (55 procent) av befolkning-
en på TVs nyhetsprogram en genomsnittlig dag. Denna andel sjunker för varje år och 
utgör 39 procent 2007 (inkl webb-TV). Detta kan betyda ett minskat intresse för vad vi 
traditionellt menar med nyheter. Men samtidigt utnyttjar allt fler Internet för annat nyhets-
inhämtande. Från två procent av befolkningen för fem år sedan till 6 procent 2007 – för 
15 till 44-åringarna och högutbildade handlar det om 8-9 procent. Tittandet på nyheter i 
text-TV ligger sedan flera år relativt stabilt kring 25 procent en genomsnittlig vecka. Det 
är endast 15 till 24-åringarna som uppvisar ett minskat nyttjande – från 20 procent 2002 
till 12 procent 2007. Resultatet tyder på ett mer fragmentariskt tillägnande av nyheter.
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9-14 år: 250 minuter

Radio 10%
CD-skiva 4%
Mp3 6%

Tidskrift 3%
Dagstidning 2%

Bok 8%

Internet 21%

Video/DVD 9%
Television 36%

Radio 14%
CD-skiva 7%

Mp3 11%
Tidskrift 2%

Dagstidning 4%

Bok 5%

Internet 28%

Video/DVD 6%
Television 23%

15-24 år: 393 minuter

Radio 28%
CD-skiva 6%
Mp3 3%
Tidskrift 3%

Dagstidning 6%

Bok 4%

Internet 21%

Video/DVD 4%
Text-TV 1%
Television 24%

25-44 år: 372 minuter

Radio 32%

CD-skiva 4%
Mp3 1%
Tidskrift 4%

Dagstidning 9%

Bok 5%

Internet 15%

Video/DVD 2%
Text-TV 1%
Television 27%

45-64 år: 365 minuter

Radio 35%
Kassettband 1%
CD-skiva 2%

Tidskrift 6%

Dagstidning 12%

Bok 6%

Internet 4%

Video/DVD 1%
Text-TV 1%
Television 32%

65-79 år: 395 minuter

Mediedagen 2007. Bruttotid och ålder
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Sociala klyftor och skillnader mellan män och kvinnor består
Skillnaderna mellan olika gruppers tillgång till bredband är relativt stora och de tenderar
att förstärka den sociala ojämlikheten vad gäller Internetanvändningen. När det gäller 
Internetanvändningen i hemmet är skillnaderna påfallande mellan låg- och högutbil-
dade. Knappt 30 procent av de lågutbildade använder nätet hemma en genomsnittlig dag 
medan motsvarande siffra för högutbildade är mer än dubbelt så stor, 64 procent.
Det är också betydligt fler män (62%) som använder Internet i hemmet en genomsnittlig 
dag än kvinnor (51%) och samma mönster upprepas vad gäller tiden (80 minuter resp 
61 min). Endast läsning av böcker uppvisar så stora skillnader mellan könen men då är 
mönstret det omvända. Kvinnorna (45%) är betydligt flitigare bokläsare än männen (30%) 
en genomsnittlig dag.

Nya kommunikationsmönster men TV, radio och morgonpress dominerar 
fortfarande medieanvändningen…
Dagens debatt om medievanor är i hög grad inriktad på den ökade Internetanvändningen
men det är en relativt begränsad del av nätanvändningen som kan rubriceras som mediean-
vändning i traditionell betydelse. Internet är en arena som erbjuder fora för kommunikation,
information, kunskap, konsumtion, underhållning, opinionsbildning, etc. En arena där grän-
serna för offentligt och privat suddas ut. De aktiviteter som ökar på Internet gäller främst
interaktiv individanvändning, t ex ’social networking’. Samma gäller mobiltelefonen. Det
handlar om ett nytt kommunikationssamhälle med nya kommunikationsmönster – där medie-
relaterad användning utgör en del. Men fortfarande har de traditionella medierna en central
roll i vårt samhälle.

Om undersökningen Mediebarometern
Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning, som avser att belysa hur stor andel av den svenska be-
folkningen som en genomsnittlig dag under respektive år har tagit del av ett antal enskilda medier: radio, TV, 
text-TV, video/dvd, bio, ljudkassett, CD, mp3, datorspel, morgontidning, kvällstidning, vecko-månadstidning/
tidskrift, reklam samt medieanvändning på Internet och i mobiltelefonen. Syftet är att beskriva tendenser och 
förändringar i människors nyttjande av massmedier. Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år. Urvalet 2007 omfattar kring 4 200 personer. Medieba-
rometern genomfördes första gången 1979 och har sedan genomförts varje år. NORDICOM vid Göteborgs 
universitet har sedan 1994 ansvar för undersökningen.
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