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SAMMENDRAG 
Denne rapporten handler om hvordan nordmenn bruker medier til å holde seg oppdaterte om hva som 
skjer i samfunnet. Norsk mediepolitikk legger til grunn at borgerne skal være informerte, men er de 
egentlig det? Hvordan bidrar mediebruk til samfunnsorientering – altså til det vi her kaller offentlig 
tilknytning? Hvor viktig er eksempelvis bruk av nyhetsmedier sammenlignet med andre veier til 
offentlig tilknytning? 

Våre funn viser at mediebruksmønstre er sammensatte og varierte, og vi viser hvordan dette 
kommer til uttrykk på tvers av alder og sosiale grupperinger i samfunnet. Vi finner at alder som 
forventet har stor betydning, men framhever spesielt betydningen av yrke. Yrke påvirker mediebruk 
ved å strukturere hverdagen for folk, prege deres interesseområder, og er en arena for 
samfunnsdeltagelse på måter som berører og går utover mediebruken. De med høy utdanning har 
jevnt over en mer variert mediediett, og høy nyhetsinteresse og kulturbruk kan ha gjensidig 
stabiliserende effekt på offentlig tilknytning. Mange framhever også betydningen av familie, venner 
og nærmiljø for deres tilknytning til offentligheten. Våre funn understreker at det er mange veier til 
offentlig tilknytning både gjennom og utenom mediene.   

Digitalisering medfører økt variasjon mellom mediebrukere, som i ulik grad benytter, tilpasser og 
personaliserer medieinnhold og teknologi. Digitalisering medfører også stor grad av variasjon i 
enkeltpersoners mediebruk, noe som innebærer at mediebruk i mindre grad enn før er fast knyttet til 
sosiale situasjoner i hverdagen. Mange har likevel etablerte mediebruksvaner som de setter stor pris 
på, og mange bruker mye tid på medier alene og sammen med andre.  

Smarttelefonen har blitt den viktigste medieteknologien for svært mange. Nå i 2017 er det ti år siden 
Apples iPhone ble lansert, og det er enda kortere tid siden smarttelefon ble ”allemannseie” i Norge. 
Sett i sammenheng med andre utviklingstrekk i mediebruk i Norge er dette en stor og viktig endring på 
kort tid. Mange beskriver at kjapp oppdatering på smarttelefon – på sosiale medier, personlig 
kommunikasjon og nyheter – er en helt sentral praksis i deres daglige mediebruk. Det er det første de 
gjør om morgenen, i ledige stunder i løpet av dagen og måten å få med seg noe vesentlig som har 
skjedd, enten i samfunnet som helhet eller mindre sosiale grupperinger. Men mange opplever egen 
bruk av smarttelefon som problematisk, overfladisk og med lite rom for fordypning.   

Borgeridealer – der den enkelte har et ansvar for å delta og stemme ved valg – står sterkt. De aller 
fleste mener at det i noen grad er viktig å følge med på nyhetene for å vite hva som skjer i samfunnet. 
Mange opplever likevel at nyhetsmediene ikke fokuserer på saker de selv synes er viktige, og mange 
er kritiske til det de opplever som forfall og skjeve framstillinger. Sosiale medier har blitt en viktig 
formidler av nyheter fra og utenom redaksjonelle medier. Noen har en strategisk nyhetsbruk i sosiale 
medier og designer sin egen nyhetsstrøm, men mange vet ikke hvor nyheter de får i sosiale medier 
kommer fra. Mange vegrer seg for å delta i debatt i sosiale medier.   

Rapporten er basert på innledende analyse av et stort kvalitativt datamateriale, bestående av 
mediedagbøker og dybdeintervjuer med 50 mediebrukere rekruttert for å speile den norske 
befolkningen. Rapporten er delt i to hovedkapitler. Det første handler om mediebruk i Norge i dag. Vi 
beskriver hovedmønstre i mediebruk, kommenterer sentrale skillelinjer, og definerer noen hovedtyper 
av mediebrukere. Deretter går vi nærmere inn på bruken av sosiale medier. Det andre hovedkapittelet 
tar for seg spørsmålet om informerte borgere og offentlig tilknytning. Her ser vi nærmere på hvordan 
politiske idealer kommer til uttrykk. Vi diskuterer offentlig tilknytning gjennom og utenom 
nyhetsmediene, og ser nærmere på kultur som ressurs for offentlig tilknytning. Til slutt diskuterer vi 
sosiale forskjeller, men framhever også viktige likheter.   
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INNLEDNING 
Denne rapporten handler om hvordan nordmenn bruker medier til å holde seg 
oppdatert om hva som skjer i samfunnet. Norsk mediepolitikk legger til grunn at 
borgerne skal være informerte, men er de det? Hvordan bidrar mediebruk til offentlig 
tilknytning? I denne rapporten svarer vi på disse spørsmålene ut fra kvalitative 
dybdeintervjuer med 50 norske mediebrukere. 

Borgerrollen, offentlig tilknytning og mediebruk 
Idealet om den informerte borger er ikke bare utbredt i demokratiteori, men også innebygget i norsk 
lov. I grunnlovens paragraf om ytringsfrihet (§100) heter det at staten skal legge til rette for en åpen og 
opplyst offentlig samtale. Dette kravet styrer målene for mediepolitikken i Norge, som er å sørge for et 
mangfold av innhold og uttrykk, stimulere til bred deltagelse i politisk og kulturell debatt, og 
opprettholde en offentlighet som borgerne flest kan knytte seg til. Slike mål hviler på en bestemt idé 
om mediebrukere som borgere: Gjennom offentligheten skal vi bli informerte om politiske saker, forme 
vår identitet i møte med ulike uttrykk og ulikt materiale, og utvikle oss for å kunne delta i samfunnslivet.  

Spørsmålet er i hvilken grad denne forståelsen er treffende for situasjonen i Norge i dag. Den 
informerte borger er et ideal, og ingen forventer at vi alle lever opp til det til enhver tid. Men det er 
viktig å vite om folk opplever å være informerte, og hva de eventuelt mener er hindre for å oppnå det. 
Det er også interessant om folk forholder seg til idealet – altså om de mener det er viktig å være 
informerte – eller om det finnes andre forståelser for hva en god borger er i denne sammenheng. 
Hvilken betydning har egentlig medier for å skape informerte borgere slik de mediepolitiske idealene 
vektlegger? Og hvilke medier betyr hva for hvem? Det er avgjørende å undersøke skillelinjer mellom 
grupper når det gjelder disse spørsmålene.  

Vi ønsker altså å undersøke hva medier betyr for hvordan folk orienterer seg i samfunnet og knytter 
seg til offentligheten. Gjennom mediebruk får folk informasjon, inntrykk og impulser med direkte og 
indirekte relevans for å kunne delta politisk, forstå samfunnet man lever i eller oppleve fellesskap med 
andre. Mediebruk er med på å skape forbindelser mellom enkeltmenneske og samfunn. Vi bruker 
begrepet offentlig tilknytning om orientering mot samfunnsmessige fellesskap1. Vårt utgangspunkt er 
at dette kan skje på mange forskjellige måter, at mange ulike former for medieinnhold kan være 
relevante, og at det er stor variasjon i hvordan folk orienterer seg mot samfunnet – for eksempel med 
tanke på hvilke fellesskap og saker som er viktige. Nyheter, spesielt om politiske saker, er gjerne det 
første eksempelet mange tenker på i diskusjoner om medier og samfunn, men vår studie handler om 
mediebruk mer generelt og går dermed ut over nyhetssjangeren. Vi understreker også at mediebruk 
ikke er eneste vei til offentlig tilknytning. 

Fokuset på brukerne er ikke selvsagt for de som teoretiserer forholdet mellom medier og samfunn, 
eller for de som diskuterer mediepolitikkutforming. Ofte har en nøyet seg med å diskutere 
medieaktørene og innholdet de produserer. I den senere tid har imidlertid borgerne som mediebrukere 
fått mer oppmerksomhet også i disse sammenhengene. Den ferskeste norske mediepolitiske 
utredningen, Mediemangfoldsutvalgets NOU fra mars i år, understreker dette: Utredningen har 
undertittel ”En styrket mediepolitikk for borgerne”, og selve analysen i utredningen forsøker å innta et 
borgerperspektiv. Svaret på spørsmålet om hva staten bør ha som mål for mediemangfold blir da å 
                                                        
1 Begrepet ”offentlig tilknytning” kommer fra Nick Couldry m.fl (2010) Media Consumption and Public 
Engagement: Beyond the Presumption of Attention. London: Palgrave. 
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”legge til rette for at alle borgere kan bruke et mangfold av uavhengige nyhets- og aktualitetsmedier”2. 
Det avgjørende er altså ikke at bare om det finnes et mangfoldig tilbud, men om et slikt tilbud faktisk 
tas i bruk. Dette eksemplet viser at nyansert forståelse for hva vi bruker medier til – og hvordan 
mediebruk bidrar til eller hindrer oss i å knytte oss til offentligheten – er direkte relevant for de som 
utformer mediepolitikken og for de som er opptatt av medienes samfunnsrolle.  

Spørsmålet om hvordan folk får informasjon om samfunnet – hvordan de bruker mediene, og hvordan 
dette henger sammen med deres tilknytning til offentligheten – fører oss til spørsmål om hvorfor, og 
hvem som gjør hva. Hvorfor, for eksempel, mener noen det er viktig å følge med på nyheter og andre 
ikke? Hvorfor vegrer noen seg for delta i offentlig debatt og politisk liv, og andre ikke? Og hvem er de? 
Sistnevnte spørsmål er viktig fordi vi fra medie- og samfunnsforskningen vet at slike praksiser og 
holdninger sjelden er tilfeldig fordelt i befolkningen, men varierer både med ulike livserfaringer og 
kategorier (kjønn, alder, geografi, etnisitet med mer), ressurser (for eksempel inntekt og utdanning) og 
sosiale posisjoner (indikert av for eksempel yrke). Enda viktigere er at slike praksiser og sosiale 
kjennetegn ofte samvarierer, for eksempel kan høy politisk interesse, høy nyhetsbruk, høy alder, høy 
utdanning med mer henge sammen3. Ut fra et forskingsperspektiv er studier av slike sosiale 
sammenhenger en viktig brikke i kartleggingen av forskjeller i folks tilknytning til offentligheten, og kan 
videre hjelpe oss antyde årsaker som ligger bak. Med et demokratiperspektiv er forskjeller i offentlig 
tilknytning ytterst viktige å forstå, fordi de kan peke ut kløfter og hindringer for en offentlighet med like 
muligheter eller likt potensiale for alle borgerne. 

Metode 
Rapporten er basert på en kvalitativ studie utført høsten 2016, der 50 personer ble intervjuet to ganger 
og mellom intervjuene bedt om å skrive mediedagbok. Dette er første delstudie i et omfattende 
forskningsprosjekt om offentlig tilknytning (se omtale av MeCIn-prosjektet bakerst i rapporten).  

I studien deltok 50 personer som vi vil omtale som informanter. Informantene ble rekruttert gjennom 
nettverksrekruttering, med mål om at de samlet skulle speile den norske befolkningen ut fra kriterier 
som kjønn, alder, bosted og sosial bakgrunn. Vi la vekt på at ulike utdanningsnivå og yrkeskategorier 
skulle være representert, og tok utgangspunkt i sosiologiske studier av klassesammensetning i det 
norske samfunnet4 for å finne relevante eksempler på yrkeskategorier. Med tanke på bosted var vi 
opptatt av å få informanter fra små og store steder og typiske by- og bygdesamfunn. Noen av 
informantene har minoritetsbakgrunn, for eksempel ved å selv ha innvandret til Norge. Det er ikke 
dermed gitt at disse representerer alle grupper innvandrere eller minoriteter. Prosjektet ble registrert 
hos Personvernombudet for forskning ved Norsk senter for forskningsdata. Alle informanter er 
anonymisert og gitt fiktive navn som brukes i rapporten.  

Første ledd i datainnsamlingen var et dybdeintervju der hver person ble intervjuet i omtrent en time. Vi 
stilte åpne spørsmål om informantens bakgrunn, hverdagsliv og livssituasjon, om bruk av ulike medier, 
samfunnsengasjement og holdninger. I oktober 2016 ble informantene bedt om å skrive mediedagbok. 
Dette er en ukentlig eller daglig nedtegnelse av egen mediebruk, gjerne koblet til hva man har gjort 
den aktuelle dagen, saker man har lagt merke til i nyhetsbildet eller kulturopplevelser man har hatt. Vi 
sendte ut noen enkle, åpne spørsmål og stikkord og informantene svarte ved å fylle ut et nettskjema 

                                                        
2 NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-7/id2541723/ 
En av denne rapportens forfattere, Hallvard Moe, var medlem i utvalget som utarbeidet NOU’en. 
3 Se for eksempel Norsk Mediebarometer 2016. Oslo: SSB, https://www.ssb.no/medie 
4 Marianne Nordli Hansen m.fl. (2009) The Oslo Register Data Class Scheme (ORDC). Oslo: 
Universitet i Oslo. http://www.sv.uio.no/iss/forskning/publikasjoner/memoranda/2009/2009-01.html 
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der de skrev med egne ord og så langt de måtte ønske. I andre intervjurunde tok vi utgangspunkt i 
aktuelle eksempler som framstod som viktige ut fra dagbøkene. Analysene i rapporten bygger i 
hovedsak på første intervjurunde, men dagbokmaterialet og andregangsintervjuene trekkes inn 
enkelte steder.  

Våre kvalitative metoder er innrettet for å samle et rikt materiale som kan gi dybdeinnsikt i 
informantenes opplevelser og erfaringer med mediebruk og offentlig tilknytning. Vi har anledning til å 
analysere dette ut fra informantenes egne ord i intervjuer og dagbøker, og i sammenheng med deres 
hverdagsliv og livssituasjon. Utvalget av informanter er relativt stort for en kvalitativ studie, og vi har 
som nevnt forsøkt å speile den norske befolkningen ut fra noen sentrale kriterier. Derfor mener vi at 
rapporten vår gir et verdifullt innblikk i mediebruk og offentlig tilknytning i Norge i dag hos en variert og 
godt sammensatt gruppe mennesker. Vi understreker likevel at vi ikke driver statistisk generalisering 
om praksisene vi omtaler. I rapporten formidler vi i korte trekk noen sentrale poenger fra vår studie. 
Det betyr at vi ikke systematisk går gjennom alle tidligere analyser, og at vi heller ikke går inn i 
teoretiske diskusjoner. I stedet viser vi til enkelte studier der våre funn knytter seg direkte til slike. 

  



 MEDIEBRUK OG OFFENTLIG TILKNYTNING 

Side 6 

DEL 1: MEDIEBRUK I NORGE 
Hvilke medier bruker den norske befolkningen, til hva, hvorfor og hvordan? Her 
analyserer vi mediebruk som grunnlag for offentlig tilknytning. Vi tar først for oss 
forskjellige hovedmønstre og sentrale skillelinjer i mediebruk, og ser deretter 
nærmere på bruk av sosiale medier.  
 

Mediebruksmønstre 
Vi har som utgangspunkt at en rekke ulike medier, brukt på ulike måter, kan danne grunnlag for 
offentlig tilknytning, og starter derfor med et helhetlig blikk på overordnede mediebruksmønstre, 
variasjoner og skillelinjer. Vi mener det er spesielt fruktbart å undersøke mediebruk med utgangspunkt 
i den enkelte brukerens hverdagsliv og livssituasjon. Derfor har vi blant annet spurt informantene våre 
om å fortelle om en vanlig dag i livet, og hva de gjør med medier i ulike situasjoner. Sett fra brukernes 
perspektiv er mediebruk opplagt noe som foregår på tvers av enkeltstående medier, teknologier og 
plattformer,5 og vår undersøkelse er innrettet for å fange opp dette. Vi studerer altså det som kalles 
samlet mediediett eller medierepertoar,6 og setter senere i rapporten dette i sammenheng med 
offentlig tilknytning også utenom mediene.  

Her vil vi framheve noen hovedfunn som karakteriserer mediebruksmønstre i Norge slik de framstår ut 
fra vårt materiale. For det første understreker vi at mediebruk er sammensatt. For det andre fastslår vi 
smarttelefonens sentrale betydning i dagens mediebruksmønstre. Vi kommenterer så noen relevante 
skillelinjer knyttet til livsfaser og sosial bakgrunn, før vi formulerer noen hovedtyper av mediebrukere ut 
fra vårt materiale.  

Mediebruk er sammensatt, variert og individuelt tilpasset 
• Digitalisering innebærer økt kompleksitet i den enkeltes mediebruk, og større 

variasjon mellom ulike menneskers mediebruksmønstre 
• Mediebruk er i mindre grad enn før fast knyttet til bestemte sosiale situasjoner 

i hverdagen 
 

Det er opplagt at digitalisering av mediene innebærer endringer i mediebruk, men ikke selvsagt 
hvordan disse endringene kommer til uttrykk. Digitalisering skaper flere verktøy og arenaer for å få 
tilgang til medieinnhold, og mengden informasjon og opplevelser som er tilgjengelig øker – men det er 
store forskjeller i hvordan og i hvilken grad folk tar disse mulighetene i bruk. Mer presist kan vi fastslå 
informantene beskriver en økt kompleksitet i sine mediebruksmønstre de siste årene, og vi ser økt 
variasjon i mediebruksmønstre mellom ulike mennesker.  

                                                        
5 For diskusjon av begrepet ”cross-media”, se spesialnummer av tidsskriftet Convergence (2017): 
http://journals.sagepub.com/home/con eller Kim Schrøder (2011) ”Audiences are inherently cross-
media : Audience studies and the cross-media challenge”, Communication management quarterly, 
18(6): 5-27. 
6 Uwe Hasebrink og Andreas Domeyer (2012) “Media repertoires as patterns of behaviour and as 
meaningful practices: A multimethod approach to media use in converging media environments”, 
Participations 9(2): 757-779. 2012_Hasebrink-Domeyer_Media-repertoires_Participations.pdf 
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Den vesentlige rollen digitalisering spiller for disse prosessene kommer tydelig til uttrykk hvis vi 
sammenligner mediebruksmønstre der tradisjonelle medier7 står i sentrum med mediebruksmønstre 
konsentrert om digital teknologi. Tradisjonell mediebruk er enkel å beskrive, både for informantene 
selv og for oss som forskere. Det handler blant annet om å lese abonnementsavisen ved 
frokostbordet, høre radio i bilen, se på tv sammen om kvelden og bruke mobiltelefon først og fremst til 
en-til-en personlig kommunikasjon. Det finnes et begrenset utvalg tradisjonelle medier der bruken 
gjerne er knyttet til fast teknologi (papiravis) eller etablerte vaner (leses til frokost).  

Digital mediebruk har noen felles grunnleggende forutsetninger, som bruk av nett og interesse for 
digital teknologi. Utover dette er det likevel få fellesnevnere sammenlignet med bruken av tradisjonelle 
medier. Hvordan nettbruk og teknologinteresse kommer til uttrykk i den enkelte personens bruk 
varierer så mye at hovedmønstre er vanskeligere å beskrive. Vi ser færre felles markører i hvilke 
situasjoner mediebruken inngår i, og større grad av individuell tilpasning. Samtidig brukes nye og 
gamle medier side om side og på kryss og tvers. De aller fleste har mediebruksmønstre der både 
tradisjonelle og nye medier – og faste vaner og tilpasset bruk – kombineres. Dette innebærer også at 
bruksvalg knyttet til enkeltmedier blir mer sammensatte og varierte, og mindre knyttet til bestemte 
sosiale og hverdagslige situasjoner.  

La oss som et eksempel se på hvilken rolle det å se på tv spiller. Man trenger ikke lenger samles foran 
en skjerm i stuen for å se tv, men mange av våre informanter uttrykker at de fortsatt setter stor pris på 
å se tv sammen med familien. Noen integrerer ny teknologi i etablerte tv-vaner, og veksler mellom å 
strømme serier, se sport og fredagsunderholdning lineært (altså når det sendes på en kanal), og 
benytte seg av opptaksfunksjoner. Noen etablerer også nye tv-vaner knyttet til ny teknologi, for 
eksempel ved å strømme serier alene på laptop i sengen. Kun noen få faser ut tradisjonell tv-teknologi 
ved å droppe storskjerm i stuen eller si opp abonnement på kanaler. Flertallet kombinerer ny og 
gammel teknologi og sjonglerer ulike praksiser avhengig av skiftende situasjoner i hverdagslivet. Vi får 
altså et mindre oversiktlig bilde av hva det vil si å se på tv – teknologisk og sosialt.  

Våre funn samsvarer med andre studier av hvordan ny tv-teknologi tas i bruk8, men poenget her er å 
understreke at tv-tittingen kun er en av flere faktorer. I kombinasjon med at bruken av de fleste andre 
medier gjennomgår lignende prosesser, blir mediebruksmønstrene som helhet mer komplekse.  

Smarttelefonen er viktigste tilgang til oppdatering og 
kommunikasjon  

• Nesten alle opplever smarttelefon som sentral i egen mediebruk 
• Rask oppdatering er viktigste form for smarttelefonbruk 
• Mange opplever egen bruk av smarttelefon som problematisk 
 

En enkeltstående teknologi som er verdt å framheve ut fra intervjumaterialet er smarttelefonen, som er 
en kjerneteknologi i de sammensatte mediebruksmønstrene vi har beskrevet. På den ene siden er 

                                                        
7 I denne rapporten bruker vi begrepet tradisjonelle medier om medier som også eksisterte før 
internett, som papiraviser og lineær-tv. Her viser vi altså til teknologien, ikke til innholdet. Vi bruker 
begrepet redaksjonelle medier dersom vi ønsker å framheve forskjeller mellom redigerte medier (som 
VG) og sosiale medier (som Facebook). Vi kommenterer grensetilfeller i begrepsbruken der dette er 
relevant for våre informanter, som for eksempel i forståelsen av hva det vil si å se på tv og hva slags 
medium tv er.  
8 Se for eksempel oppsummeringsrapport fra NRK Analyse for 2015: 
https://www.nrk.no/informasjon/globale-og-fragmenterte-medievaner-1.12785064 
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omfattende bruk av smarttelefon det nærmeste vi kommer en tydelig felles markør på tvers av 
sammensatte og varierte bruksmønstre. På den andre siden er det store forskjeller i hva folk gjør med 
smarttelefonen, slik at den også bidrar til ytterligere variasjon. Nesten alle bruker den mye, men hva 
som konkret ligger i dette varierer fra person til person og ut fra tid og sted. 

Mange starter dagen med å sjekke nyheter og sosiale medier på smarttelefon. Telefonen er gjerne det 
første man griper til om morgenen, og det foretrukne verktøyet når man vil oppdatere seg i løpet av 
dagen. Gjennom smarttelefonbruk kombineres personlig kommunikasjon og diverse praktiske 
gjøremål med å sjekke nyheter og sosiale medier. Alt dette inngår i det vi – og flere av informantene – 
omtaler som rask oppdatering. Dette er en mediebrukspraksis som framstår som helt sentral.   

Å beskrive hva man bruker telefon til, og spesielt hva den raske oppdateringen egentlig handler om, 
kan være vanskelig for mange. Dette forklares delvis av at smarttelefonen brukes så mye, hele tiden, 
og til mange forskjellige formål og i alle slags situasjoner. Men det betyr også om at selve handlingen 
– å oppdatere seg – ofte framstår som viktigere enn informasjonen man sitter igjen med.  

Så kan det være deilig å bare gå på telefonen og sjekke nyheter, gå på Facebook eller gjøre 
litt sånn ting som du ikke trenger å bruke hodet til så mye da [fniser]. Det er en slags 
avkobling, men jeg merker jo at telefonen blir jo et sted både for jobb, for skole, for nyheter og 
underholdning… at det er på en måte alt det litt på samme sted (Yasmin, student, i 20-årene).9 

Mens nå bruker vi mye mer tid foran skjerm, på mobile enheter, da. Jeg ser jo at mobilen min 
er litt på kanten egentlig, men jeg er ikke den verste. Men du sitter og taster på den. Og så, 
spesielt det der at det er nesten ikke dødtid lenger. Sånn så med en gang du må vente… Du 
og stod jo og tastet på mobilen din da du sto og ventet på meg, ikke sant? Så det 
fascinerende er at man forsvinner helt mentalt inn i enheten. Så man kan kjapt taste i vei en 
halvtime, og så er den… borte (Victor, gründer, i slutten av 30-årene).  

Oppdateringene foregår så raskt og enkelt at noen opplever å knapt registrere hva slags informasjon 
de tar inn. Flere opplever egen smarttelefonbruk som problematisk. Noen har dårlig samvittighet, noen 
beskriver stress knyttet til stadige oppdateringer, og noen innfører tiltak for å bevisst legge bort 
mobilen i flere situasjoner. De problematiske følelsene handler om å føle seg avhengig, usosial eller 
overfladisk.  

Telefonen blir selvfølgelig brukt mer enn jeg ønsker […] Jeg prøver mer og mer å ikke ha 
telefonen [med meg], for har nok en tendens som mange andre med å være ”litt med” hele 
tiden, og det ønsker jeg ikke (Aina, frisør, i 30-årene). 

Og det er jo de som sier at vi må ha pauser. Vi må liksom slå av telefonen fysisk, vi skal legge 
den vekk, og når vi snakker om kanskje mer enn noen timer så er det enkelte som begynner å 
flakke med blikket og blir veldig nervøse, for de klarer seg ikke uten (Vidar, banksjef, ca 60). 

Folk har en fornemmelse av å bruke mye tid på noe som gir mindre verdifull informasjon eller 
kommunikasjon sammenlignet med andre alternativer. Mange av informantene framstiller tradisjonell 
mediebruk, spesielt den som gir adgang til fordypning, som bedre bruk av tid og oppmerksomhet. Ikke 
minst mener mange at sosial samhandling ansikt til ansikt er mer verdifull kommunikasjon enn det 
smarttelefonen kan by på. Telefonen anses i noen grad som en tidstyv som er så lett tilgjengelig at 
den får en større plass i livet enn man egentlig ønsker. Samtidig er smarttelefonen så nyttig at den blir 
uvurderlig, spesielt for de som har travle sosiale liv med mange forpliktelser og stor kontaktflate både 
på jobb og privat. Smarttelefonen kan betraktes som et symbol både på de attraktive mulighetene og 
negative sidene ved moderne mediebruk som våre informanter peker på.  
                                                        
9 Når vi siterer våre informanter oppgir vi et fiktivt navn, deres yrke eller annen hovedbeskjeftigelse, 
samt deres omtrentlige alder. 
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Det er under ti år siden iPhone ble lansert i Norge, og smarttelefon har vært ”allemannseie” i Norge 
enda kortere tid. Statistisk sentralbyrå har målt tilgang til smarttelefon siden 2012, og andelen har 
steget fra 57% da til 89% i 201610. Betydningen smarttelefonen har fått for et stort antall mennesker er 
i seg selv en helt sentral endring i nordmenns medievaner, og den griper inn i hverdagsliv, tidsbruk og 
bruk av andre medier. Også de redaksjonelle mediene satser i stadig større grad på å nå folk på 
mobilen, som kan betraktes som en primærplattform som i stadig større grad inkluderer ulike former 
for mediebruk. I denne sammenhengen er det påfallende hvor negativt og innholdsløst de raske 
oppdateringene beskrives av en del av våre informanter.  

Mediebruksmønstre varierer med alder, yrke og utdanning 
• Mediebruk følger livsfaser, også på tvers av grupper som ellers er ulike 
• Yrke er svært viktig for mediebruksmønstre 
• Personer med høyere utdanning har mer variert mediediett, spesielt når det 

gjelder nyheter 
 

Mediebruk følger i stor grad livsfaser, og forandres når man flytter, fullfører studier, bytter jobb, får 
barn, går av med pensjon eller opplever andre endringer i livssituasjonen. Slike endringer kan komme 
til uttrykk på forskjellige måter: 

Magnhild var arbeidsledig da vi intervjuet henne første gang, men hadde begynt i jobb før 
andregangsintervjuet. Dette medførte ny hverdagsrytme som ga mindre tid til mediebruk og 
fordypning. Samtidig inspirerte gleden over å komme i jobb økt følelse av samfunnstilhørighet 
og annen interesse for medieinnhold. Økt inntekt ga mulighet til å endelig kjøpe en ny 
smarttelefon og ta i bruk sosiale medier som ikke hadde fungert på den gamle mobilen, noe 
som medførte endringer i hva slags kontakt hun hadde med venner og kjente.11  

Sammenhenger mellom mediebruk og livsfaser er med på å skape mønstre også mellom grupper som 
ikke har så mye til felles ellers. Småbarnsforeldre på tvers av ulike sosiale lag forteller at mediebruken 
preges av dårlig tid, mindre plass til egne interesser, mindre plass for fordypning i kulturuttrykk, økt 
fokus på medier og kultur for barn og større engasjement for hendelser i lokalsamfunnet. Hvilke 
medier de prioriterer i den endrede livssituasjonen kan derimot være forskjellig innen ulike sosiale 
grupper. Noen får ikke lenger tid til å se på tv, andre ser mer på tv fordi det blir vanskeligere å dyrke 
interesser utenfor hjemmet.  

Vi prøvde å følge med på noen serier på tv, men du kan bare glemme det når du har en liten 
unge, du har ikke sjans. (Åge, butikkeier, i slutten av 40-årene) 

Det kommer litt an på om jeg har god tid eller ikke. Jeg syns jo det er veldig kjekt å lese aviser 
før jeg går på jobb, men jeg har jo stort sett aldri tid til det, men nei egentlig så handler det om 
å bare komme seg opp og få barna i barnehagen og komme seg ut døren. (Tina, lærer, i 30-
årene)  

Et av de mest kjente uttrykkene for sammenhenger mellom mediebruk og livsfase er godt 
dokumenterte forskjeller mellom yngre og eldre mediebrukere.12 Vi skal ikke gå i detalj om våre funn 

                                                        
10 SSB (2017) Norsk mediebarometer 2016. http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-
publikasjoner/_attachment/303444?_ts=15b3e7d0768. Se også sammenfatninger på MedieNorges 
nettsider: http://medienorge.uib.no/statistikk/medium/ikt/249  
11 Her og flere steder i rapporten presenterer vi slike ”case” der vi gjenforteller hovedtrekk fra 
intervjuene med enkeltinformanter. 
12 Se MedieNorge http://medienorge.uib.no/statistikk/aspekt/tilgang-og-bruk 
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her ettersom de i stor grad samsvarer med mediebruksstatistikken. Vi kan bemerke at så godt som 
alle informantene våre, også blant de eldre i utvalget, i noen grad tar opp ny teknologi i sin mediebruk. 
Et mer aktuelt spørsmål er i hvilken grad unge tar opp bruk av tradisjonelle medier, for eksempel ved å 
begynne å abonnere på aviser når de etablerer seg. Vi ser ikke noen tydelige tendenser til dette blant 
våre informanter. I stedet forteller mange at det å stifte familie eller få fast jobb har gitt dem mindre tid 
til fordypning i medieinnhold, noe som spesielt går utover tiden brukt på aviser og tv.  

Mediebruk følger sosiale skillelinjer som vi kjenner fra statistiske beskrivelser der eksempelvis 
utdanningsnivå kommenteres13. Vi vil understreke hvor sentralt yrke er i denne sammenhengen, og 
nyansere hvordan dette påvirker mediebruk på mange måter. Ulike yrker medfører ulike tidsregimer, 
ikke bare i hvor mye en fritid en har, men også i ulik aksept for å bruke medier gjennom arbeidsdagen, 
når man kan bruke medier (for eksempel ved skiftarbeid), hvilke medier en har tilgang til (for eksempel 
papiraviser på jobb) eller rent praktisk kan bruke (for eksempel sjåfører og maskinførere), og hvilke 
muligheter en har for å snakke med kollegaer og andre om medieinnhold.  

Steinar er styrmann på en tråler. Han er vant til å være uten mobil og nett i lange perioder på 
sjøen. Kanskje kan han sende meldinger, men uten å vite når de når fram. Av og til ser 
mannskapet film sammen på båten. Steinar er interessert i nyheter fra lokalsamfunnet, men vil 
ikke abonnere på avis og fylle opp postkassen mens han er borte. I perioder har han hatt 
abonnement på strømmetjenester, men får ikke brukt dem nok til at det svarer seg. Han 
bruker en del nett og sosiale medier når han er på land, men vil helst få alt av 
nyhetsinformasjon og personlig kommunikasjon samlet noen steder slik at han får med seg 
det viktigste.   

Videre gir yrkeslivet tilgang til andre sosiale felleskap enn de en har gjennom familie, venner og det 
nære lokalsamfunnet. Yrket kan gi tilknytning til og kompetanse om samfunnsområder som man også 
blir ekstra interessert i å følge og engasjere seg i gjennom mediebruk: 

Ja, og om det er noe som er relatert til min jobb så er jeg nok innom og sjekker det mer enn 
andre ting. Sørger for at jeg har fått med meg en del av det. Det er interessant å se hva folk 
mener om både om yrket vårt og gjennomføring, ja forskjellige debatter (Tore, politi, ca 40) 

Et gjennomgående trekk i materialet er at personer med høy utdanning ofte har en mer variert 
mediediett, spesielt når det gjelder nyheter. De bruker oftere papiraviser, og mange flere ulike papir- 
og nettaviser, også gjerne fagrelaterte medier. De med lavere utdanning oppgir færre nettaviser eller 
at de får nyhetene primært via Facebook. Dermed ser vi tydelige kontraster i hvordan daglig 
mediebruk beskrives: 

Jeg tar en kjapp titt på mobilen min [om morgenen], jeg har BBC News, så jeg får 
nyhetsvarsler … Jeg er som oftest innom NRK og VG og BT, sånn i farten bare ”har det 
skjedd et eller annet?”. Når jeg sitter på bussen leser jeg nyheter eller nettaviser eller artikler 
på mobilen. I jobben min kreves det at du er oppdatert på det som skjer innen eget felt. Så jeg 
bruker mye nettaviser, også fagspesifikke, og offentlige journaler fra sentrale myndigheter, jeg 
abonnerer på mange nyhetsbrev for å få nyhetene direkte sånn at jeg forhåpentligvis ikke går 
glipp av noe viktig [ler]. Har abonnent på Morgenbladet og Klassekampen [på jobben], som for 
så vidt er veldig relevante kulturaviser, men det blir sånn hvis jeg har tid til å ta meg en 
kaffepause og sette meg ned og bla litt ... Hvis jeg går tur så har jeg ofte radio på, på 
telefonen. (Sissel, kulturadministrasjon, i 30-årene) 

                                                        
13 SSB (2017) Norsk mediebarometer 2016. http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-
publikasjoner/_attachment/303444?_ts=15b3e7d0768 
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Det er rett og slett bare å komme seg avgårde. Så jeg sjekker ikke mobilen [humrer] før jeg er i 
bilen, det er kanskje en dårlig ting… […] Hvis jeg har litt bedre tid sjekker jeg for eksempel 
regionavisen eller VG eller noe, når jeg kommer på jobb. Men det er ikke det vanlige. […] Når 
vi kommer hjem… mobilen er der, kan du si, men da er det mer meldinger. […] Og så er det 
middagslaging og sånne ting. Så er det ofte at det ikke er noe tv eller ipad før på kvelden.  
(Grete, økonomimedarbeider, i slutten av 40-årene) 

De høyt utdannede bruker flere medier som del av sine hverdagsrutiner, noe som innebærer at det å 
”følge med” eller ”oppdatere seg” er en praksis basert på et mer variert kildegrunnlag hos denne 
gruppen.  

Informanter fra alle lag er kritiske til sin egen mediebruk. "Jeg burde se mer nyheter" er en vanlig 
frase. Flere sier at de burde, eller skulle ønske de kunne, ha mer tid til fordypning, for eksempel ved å 
lese lengre nyhetsartikler eller søke dypere innsikt i en sak. Selvbebreidelsen gjelder også i noen grad 
sosiale medier, og typiske underholdningssjangre. Noen forteller at de bruker tid på å følge med på 
såpeserier selv om det er ”dumt” å bli avhengig, eller at de bruker tid på ”tull” og ”fjas” på mobilen.  

Aina er frisør og småbarnsmor. Hun begrenser telefonbruk mens barnet er våkent, og 
beskriver Facebook og smarttelefon som veldig avhengighetsskapende. Hun følger godt med 
på nyhetene, men sier hun burde fordypet seg mer slik hun gjorde før. Abonnement på 
papiravis ble avsluttet fordi hun ikke fikk lest ordentlig. Hun og samboeren strømmer serier 
sammen, men hun er skeptisk til å ha kanalpakker fordi man blir sittende og se altfor mye. 
Interiørprogram er en ”guilty pleasure”. Hun er musikk- og kulturinteressert, men har lite tid til å 
dyrke interessen.    

Blant informantene er det omtrent like mange kvinner og menn. Vi ser få dramatiske kjønnsforskjeller i 
informantenes mediebruk, men tvert i mot mange likheter på tvers av kjønnene. For eksempel vil den 
varierte mediedietten vi ser hos informanter med høy utdanning gjelde både menn og kvinner. Dette 
gjelder også den sterke sammenhengen mellom livsfase og medievaner, noe som tydelig kommer til 
uttrykk hos travle småbarnsforeldre og beskrives omtrent likt av menn og kvinner i denne kategorien. 
De aller fleste tendensene vi kommenterer i rapporten gjelder dermed informanter av begge kjønn. 

Et generelt poeng i denne sammenhengen er at yrke og utdanning – som vi finner har stor betydning 
for mediebruk og offentlig tilknytning – også har en kjønnsdimensjon. Vår informantgruppe reflekterer 
at det er skjevdeling mellom kjønnene i ulike sektorer i det norske arbeidslivet.14 Vi har for eksempel 
flere kvinner enn menn blant helsearbeidere og pedagoger i utvalget, og flere menn enn kvinner i 
tekniske og manuelle yrker. De har forskjellig arbeidshverdag og forskjellige yrkesmessige interesser, 
og dette preger deres mediebruk og er med på å gjøre den forskjellig på noen plan. Dermed er det 
interessant at kjønnsforskjellene tross alt ikke er større enn de er.    

Hovedtyper mediebrukere 
Her vil vi identifisere noen hovedtyper av mediebrukere i Norge i dag, med spesiell oppmerksomhet 
rettet mot hvordan disse ulike hovedtypene bruker medier for å orientere seg i samfunnet. Denne 
diskusjonen vil vi så følge opp i neste del.  

I rapporten Bruksmangfold – En analyse av nordmenns nyhetskonsum av Arne Moe og Hanne H. 
Kleiven15 kategoriseres befolkningen ut fra ulike måter å orientere seg i nyhetene på, men også etter 
                                                        
14 SSB (2017) Fakta om likestilling: https://www.ssb.no/befolkning/nokkeltall/likestilling 
15 Arne Moe og Hanne Kleiven (2016) Bruksmangfold. En analyse av nordmenns nyhetskonsum. 
Steinkjær: Trøndelag Forskning og Utvikling. https://www.regjeringen.no/contentassets/.../endelig-
rapport-bruksmangfold-tfou.pdf 
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det som kalles ”samlet mediediett”. Her beskrives 43 prosent av utvalget i undersøkelsen som 
mediepluralister, 32 prosent som tv-orienterte og 24 prosent som marginale.16 Disse tre segmentene 
kan vi også kjenne igjen i vår undersøkelse, som er gjort på et annet metodisk grunnlag. Vi ønsker å 
bruke våre mer detaljerte mediebruksdata for den enkelte informant til å i større grad skille mellom hva 
slags medier som brukes av eksempelvis mediepluralister, og til å forklare hvordan mennesker i de 
ulike segmentene orienterer seg mot medier ved å også trekke inn deres motiver og sosiale praksiser 
rundt mediebruk.  

For det første kan vi, som vi allerede har vært inne på, se tydelige kontraster mellom tradisjonell og 
digitalt avansert mediebruk. Vi ser også at denne variasjonen sammenfaller med en annen dimensjon, 
som handler om i hvilken grad konkrete medier er integrert i hverdagslige situasjoner. Å være en 
engasjert bruker av tradisjonelle medier henger i noen grad sammen med faste medievaner, mens 
digitalt avansert mediebruk i større grad er gjenstand for stadig tilpasning. Det er nok heller ikke noen 
overraskelse at dette sammenfaller med en demografisk variasjon i utvalget, der de tradisjonelt 
orienterte mediebrukerne er eldre. Ut fra disse dimensjonene definerer vi tradisjonelle mediebrukere 
og digitalt avanserte mediebrukere som to forskjellige hovedtyper. Begge disse typene har noe til 
felles med det segmentet Moe og Kleiven beskrev som mediepluralister, men skiller seg fra hverandre 
ved å være pluralister med orientering mot henholdsvis tradisjonelle og digitale medier.  

En annen dimensjon handler om hvordan man prioriterer mediebruk i hverdagen. Det er store 
forskjeller i hvor mye tid folk har til rådighet til mediebruk, men også i hvordan de prioriterer den tiden 
de faktisk har. Noen vektlegger interessebasert fordypning i utvalgt medieinnhold, mens andre først og 
fremst opplever mediebruk som en anledning til sosial samhandling. Ut fra dette definerer vi sosialt 
orienterte og lystbetont interessestyrte som to hovedtyper mediebrukere. De sosialt orienterte kan ha 
en del til felles med segmentet Moe og Kleiven beskrev som tv-orienterte, i form av mindre variert og 
intensiv mediebruk, men sosiale medier så vel som tv kan vise seg være det de faktisk prioriterer.   

Sist men ikke minst er det stor variasjon i hvilken kompetanse ulike mennesker har i sin omgang med 
medier. Dette handler ikke bare om tekniske ferdigheter, men også om å kjenne til forskjellige 
informasjonskanaler og kulturelle koder som gjør ulike opplevelser relevante. Stor grad av medie- og 
kulturkompetanse henger sammen med høyt utdanningsnivå og sosial klassebakgrunn. I denne 
sammenhengen vil slik kompetanse også muliggjøre at man blir en mer strategisk bevisst mediebruker 
som i større grad vet hva man skal foreta seg hvis det skjer noe man vil ha mer informasjon om. Ut fra 
dette formulerer vi de strategiske overvåkende som en hovedtype mediebruker, i kontrast til de lite 
medieinteresserte som opplever færre relevante innganger til mediebruk. De lite medieinteresserte har 
en del til felles med gruppen som Moe og Kleiven beskrev som marginale, og med grupper som har 
blitt beskrevet som sjelden-brukere17. Vi ser at sosiale medier kan være vel så sentralt som tv for å nå 
denne gruppen. Vi understreker at vi har svært få informanter som kan plasseres i denne kategorien, 
noe som i seg selv tyder på høy interesse for mediebruk i utvalget som helhet. 

Vi gir en oversikt over hovedtypene i boksen på neste side, og vil diskutere dem videre utover i 
rapporten.  

 

                                                        
16 Se også Klaus Bruhn Jensen og Rasmus Helles (2015) Danskernes mediebrug 2014 – Hverdag og 
demokrati. København: Københavns Universitet. http://slks.dk/mediernes-udvikling-
2015/specialrapporter/danskernes-mediebrug/ 
17 Ingela Wadbring (2016): ”Om dem som tar del av nyheter i lägre utsträckning än andra”, 
Människorna, medierna & marknaden. Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati 
i förändring SOU 2016:30. Stockholm, Kulturdepartementet. Se også Anders Helgerud (2017): 
Nyhetsunnvikere – et demokratisk problem?”, Vox Publica 
http://voxpublica.no/2017/04/nyhetsunnvikere-et-demokratisk-problem/ 
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Hovedtyper mediebrukere 

De tradisjonelle: Stabile medievaner tett integrert i hverdagslivets rutiner. Verdsetter og 
foretrekker tradisjonelle og redaksjonelle medier som papiraviser og lineær-tv. Noen bruker 
også nye og sosiale medier, men gjerne til konkrete formål og i avgrensede tidsrom. Vanlig 
mønster blant eldre informanter, flere kvinner enn menn.  

De digitalt avanserte: Tidlig ute med ny teknologi på alle plattformer. Benytter seg gjerne av 
muligheter til å skreddersy og personalisere medieinnhold. Bevisst forhold til personvern og 
overvåkning, men gjerne ivrige teknologibrukere likevel. Lav bruk av tradisjonelle 
medieplattformer, men gjerne innhold fra redaksjonelle medier i sosiale medier. Rask 
oppdatering og noe fordypning. Gjerne i aldersgruppen 30-50 år, flere menn enn kvinner.  

De sosialt orienterte: Beskriver seg gjerne som avhengige av smarttelefon, ellers glad i 
Facebook og kanskje nettmedier. Prioriterer i liten grad fordypning i medieinnhold, men kan 
sette av tid til delte opplevelser som å se tv sammen med familien. Noen holder kontakt med 
store nettverk i sosiale medier. Typisk fulltidsarbeidende, yrker i ulike kategorier, ofte 
hjemmeboende barn. Begge kjønn, vanligere blant kvinner.   

De lystbetont interessestyrte: Har interesser som betyr mye for dem, og har tid til å dyrke 
disse. Prioriterer fordypning i utvalgt medieinnhold ut fra personlig engasjement som gjerne er 
langvarig. Av og til overfladisk oppdatering eller lav interesse for andre felt, av og til 
vidtrekkende interesser og mye tid brukt på medier. En del single og barnløse, en del med frie 
yrker, studier eller arbeidstid utenom standard.    

De strategisk overvåkende: Følger med gjennom raske oppdateringer, innhenter mer 
informasjon fra strategisk utvalgte kanaler dersom noe oppleves viktig. Setter av tid til 
opplevelser og fordypning etter å ha plukket opp tips og vurdert relevansen. Fortrolighet med 
mange innholdstyper, og med tradisjonelle og nye medier, uten å nødvendigvis være dypt 
engasjerte brukere. Vanlig mediebruksmønster, spesielt blant høyt utdannede av begge kjønn.  

De lite medieinteresserte: Begrenset bruk av medier, uttrykt ved lite tidsbruk, lav prioritering, 
sjelden og sporadisk bruk, få interesser knyttet til medieinnhold, lav grad av fordypning. Gjelder 
gjerne både tradisjonelle og nye medier, men når de likevel bruker medier foretrekkes sosiale 
medier eller tv. Ofte lav utdanning. Gjelder få informanter i utvalget, disse er av begge kjønn og 
ulik alder.  

  

Sosiale medier 
Vi vil nå se nærmere på informantenes bruk av sosiale medier. Sosiale medier er viktig for de fleste 
hovedtypene av mediebrukere vi har formulert. Et mulig unntak er de tradisjonelle, ettersom denne 
kategorien også rommer noen svært få informanter som ikke bruker sosiale medier i det hele tatt – 
dette gjelder kun de aller eldste i utvalget. Flere av de tradisjonelle bruker likevel sosiale medier i noen 
grad, uten at dette er noe sentralt aspekt ved deres mediebruk. For de andre kategoriene er sosiale 
medier viktige. Dette gjelder de digitalt avanserte, de strategisk overvåkende og de lystbetont 
interessestyrte. Interessant nok gjelder det også de kategoriene som prioriterer medier i mindre grad, 
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som de sosialt orienterte og de lite medieinteresserte. Dette betyr at sosiale medier er spesielt 
relevante for å nå fram også til disse gruppene.    

Informantenes bruksmønstre på sosiale medier samsvarer overordnet med det vi vet fra 
mediebruksstatistikk og andre studier.18 Facebook framstår som viktigst – her har nesten alle profil. 
Mange er innom flere ganger for dagen, mens en mindre gruppe, hovedsakelig blant de eldre 
informantene, beskriver mer sporadisk bruk. Snapchat, Twitter og Instagram benyttes av mange av de 
som bruker Facebook. Bruken av sosiale medier skjer i stor grad på smarttelefonen, i noen grad på 
PC og blant eldre informanter gjerne på nettbrett. En-til-en eller gruppekommunikasjon har for enkelte 
blitt et viktig supplement til bruk av SMS. Siden ”alle” er på Facebook blir det som en telefonkatalog, 
der det er enkelt å få tak i folk og å planlegge tilstelninger.   

Her vil vi se nærmere på tre elementer ved informantenes bruk av sosiale medier. For det første ble 
de spurt om hva de så som positive og negative sider ved sosiale medier, og hvordan deres 
holdninger hang sammen med egen bruk. For det andre vil vi se nærmere på sosiale medier som 
nyhetskanal, og for det tredje på hva informantene mener om deling, debatt og ytringer i sosiale 
medier.   

Sosiale medier oppleves som nyttige, men problematiske 
• Sosiale medier oppleves praktiske og verdifulle, men mange er likevel kritiske 

og ambivalente  
• Sosiale medier forbindes med prestasjonspress og skjeve 

virkelighetsframstillinger  
• Bekymringene er ekstra sterke når det gjelder barn og ungdom 

 
Informantene ser både positive og negative sider ved å bruke sosiale medier, der de fleste 
synspunktene er knyttet til Facebook som benyttes mest. Vi har allerede understreket at mange 
framhever den praktiske nytteverdien ved sosiale medier. En annen positiv side som framheves er at 
det er lett å finne fellesskap, også ut fra forskjellige særegne interesser. De negative sidene 
informantene ser vil vies mer oppmerksomhet her.  

Noen, spesielt blant kvinnene i utvalget, trekker frem at sosiale medier viser glansbilder av andres 
virkelighet. Her er Facebook et opplagt eksempel, men også blogger og Instagram vises til. Graden av 
selvrefleksivitet knyttet til temaet varierer. Noen uttrykker at de selv preges av prestasjonspress som 
kan hemme egen bruk, og at de selv kan bli negativt påvirket, spesielt på en dårlig dag. Andre 
betegner derimot dette som noe andre brukere gjør og som er problematisk for spesielt sårbare 
grupper.  

Det er mange som sier at det er for mye glansbilder, men det er jo det en poster selv og [latter] 
[…] Altså, det er jo veldig masse tristesse i samfunnet, det er bare gjemt under, så jeg tror det 
er veldig skadelig, det tror jeg […]. Jeg får nok av sånn familieidyll over hele linja, […] Det ikke 
det jeg deler. Så, ja, jeg tror mange kan få en del prestasjonsangst over livet i seg selv, når de 
blir møtt med sånne perfekte ting (Magnhild, arbeidssøker, i 30-årene). 

Når man er voksen og glad og trygg er man ikke så opptatt av om du blir sur for at jeg ikke 
liket bildet ditt, så… da tenker jeg at det er litt mer ditt problem enn det er mitt (Lene, 
barnehagelærer, ca 40). 

                                                        
18 Se for eksempel Ipsos MMIs Social Media Tracker:  http://ipsos-mmi.no/some-tracker 
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Mange framhever interessebaserte fellesskap som noe av det som virkelig er verdifullt ved sosiale 
medier. Samtidig ser de at de kan bli forledet til å tro at egne synspunkter er mer allmenne enn de 
egentlig er: 

Så du blir litt realitetsorientert når du treffer verden, for på Facebook så kan du føle litt sånn at 
”alle tenker likt som meg, Gud kor greit!” (Synne, sosionom, i slutten av 30-årene). 

Informanten beskriver en problematikk ved sosiale medier som gjerne betegnes ved begrepet 
ekkokammer, som innebærer at man eksponeres for mer av det man allerede er enig i. Studier som 
Liker, liker ikke av Bernard Enjolras m.fl.19 viser at eventuell utvikling av slike ekkokamre varierer med 
saksfelt og sosialt medium. Vi ser altså at noen av våre informanter framhever dette når det gjelder 
hvilke bilder av samfunnet de danner seg gjennom bruk av sosiale medier, både når det gjelder 
livsstilsvalg, holdninger og verdier. Her bruker vi altså ikke begrepet kun om politiske meningsytringer i 
snever forstand.  

Andre informanter framhever en annen erfaring, der sosiale medier medfører uønsket eksponering 
også for holdninger som er langt fra ens egne og som kan være støtende eller sårende. Noen 
informanter med minoritetsbakgrunn forteller at innvandringskritikk eller til og med rasisme ”trenger 
seg på” i sosiale medier:  

Det har noe med hva folk sier på Facebook... for 20 år siden når vi ikke hadde Facebook, så 
kunne du gjerne […] våkne opp, sant. Du visste ikke alle tankene, du hørte ikke alle 
stemmene, på en måte. Det forstyrret deg ikke. Mens nå har du sterke meninger der ute som 
du må se daglig. Det påvirker oss, for at du er på Facebook hele veien, dessverre (John, 
eiendomsutvikler, i 30-årene). 

En del informanter snakker om sosiale medier og barn og unge. Travle foreldre med stort 
engasjement i barnas skolemiljø og fritidsaktiviteter er ivrige brukere av Facebook, blant annet for å 
organisere tilstelninger og aktiviteter. Men når barna selv skal delta i sosiale medier trer bekymringene 
fram. Flere er kritiske til å eksponere barn ved å legge ut bilder. Bekymringer for overvåkning og 
misbruk av bilder og personopplysninger i sosiale medier uttrykkes mer eksplisitt når tema er barn og 
unge.  

Foreldre til litt større barn og tenåringer forteller at de bruker sosiale medier for å følge med i sfærer 
som er viktige for barna. De opplever det som viktig å holde seg oppdatert og være til stede i sosiale 
medier for å bedre forstå hvilke utfordringer og muligheter barna møter. Flere uttrykker bekymring for 
hvordan det er å vokse opp med sosiale medier. Dette handler om at sosiale medier kan bidra til å 
skape et tøft sosialt klima for barn, men også om tidsbruk og konsekvenser av å alltid være pålogget:  

Det er veldig skremmende at det skal være sånn, at [sosiale medier] skal gå ut over søvn og 
helse og alt mulig, fordi at de blir så hekta på det. […] Vi er ikke oppvokst med det, det er 
denne generasjonen, de får dette her rett i fanget. Og vi er jo litt i mot det, for jeg er oppvokst 
sånn at når det er fint vær så skal vi være ute. Jeg fører det videre, de får ikke sitte inne med 
hver sin telefon og surfe. Det er middag og lekser, så må vi ut, og hvis ikke det er fotball så må 
vi være ute med venner. Da må vi finne på ting. Unger i dag vet jo ikke hva det er å leke, de 
kjeder jo seg veldig fort. Hvis du tar fra de telefonene kjeder de seg, for da er de ikke på nett, 
da er de ikke sosiale sier de (Astrid, sekretær, i 40-årene). 

Bekymringene som uttrykkes for barna har fellestrekk med den selvkritiske holdningen mange 
informanter har til egen mediebruk, der de opererer med et tydelig hierarki av hvilke aktiviteter som 

                                                        
19 Bernard Enjolras m.fl. (2013) Liker, liker ikke. Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet 
Oslo: Cappellen Damm. S. 131-148.  
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anses om verdifulle å bruke tid på. Samtidig, som avslutningen av sitatet her illustrerer, er spørsmålet 
om hva det egentlig vil si å være sosial også et diskusjonstema knyttet til sosiale medier.20  

Baksiden av medaljen i forhold til Facebook er at… det snakket vi om senest i går på vei ned 
fra hytta, at kanskje vi skal døpe om sosiale medier til asosiale medier […]. Det henger 
sammen med at man blir på en måte isolert. I et veldig stort mangfold. Så jeg tror nok at dette 
kanskje påvirker at på en måte blir det litt sånn distanse mellom mennesker også... kanskje 
(Vidar, banksjef, ca 60). 

Tanken om sosiale medier som usosial kommunikasjon kobles sterkt til den raske oppdateringen på 
smarttelefon vi har beskrevet som sentral i hverdagslig mediebruk for veldig mange. Flere informanter, 
spesielt foreldre til mellomstore barn eller tenåringer, snakket om det å forsøke å samle familien om 
felles opplevelser som en motvekt til individuell nett- og skjermbruk.  

Sosiale medier er en viktig nyhetskanal  
• Sosiale medier er kilde til nyheter både fra og utenom redaksjonelle medier 
• Graden av strategisk nyhetsbruk i sosiale medier varierer sterkt  
• Nyheter i sosiale medier oppleves i stor grad som meningsytringer 

 
Sosiale medier er en viktig nyhetskanal for mange informanter. Sosiale medier kan være kilde til 
samfunnsrelevant informasjon som oppleves som ”nærere”, ”mer direkte” eller mindre mediert enn 
tradisjonell mediedekning av tilsvarende tema. Dette kan gi en opplevelse av å være nærmere 
sentrum av det som skjer og få et mer direkte eller sannferdig inntrykk. Et eksempel på dette er når 
man følger ordføreren fra hjemstedet på Facebook og han diskuterer kommunesammenslåing med 
andre.  

Likevel er det ofte tradisjonelle redaksjonelle medier som står for mye av nyhetsinnholdet 
informantene får med seg fra sosiale medier. Venner og det de deler står for mye av nyhetene man 
ser på Facebook. Dette innebærer bekreftelse på at noe man har sett andre steder er verdt å lese, og 
tips om ting man ellers kunne gått glipp av. Noen opplever at nyhetene gjøres mer relevante når de 
deles av en person man har en personlig relasjon til, mens andre i mindre grad tenker over dette.  

Noen følger utvalgte nyhetssider på Facebook og får nyhetsvarsler, og dette aspektet ved sosiale 
medier blir framhevet som positivt. Enkelte av de digitalt avanserte eller strategiske overvåkende 
mediebrukerne mener at de selv kan skape en personlig strøm som er overlegen det mediene ellers 
kan by på: 

Så hvis vi snakker akkurat i nåtid så er det Facebook som jeg på mange måter starter med, 
fordi at det er større sjans for å finne noe virkelig lesverdig, egentlig, i det som går i min strøm, 
enn det er ved å liksom tilfeldig surfe gjennom fem norske nettaviser (Sigurd, skribent, i 60-
årene). 

[Facebookgruppen] fungerer mer som et slags digitalt veikryss der jeg får gjøre nytte av noen 
hundre menneskers omfattende støvsuging av internasjonale nyhetsorganer (Jonas, kunstner, 
i 30-årene, sitat fra mediedagbok). 

For mange vil det derimot være uklart hvor nyheter i sosiale medier kommer fra. Det er viktig å 
understreke at sosiale medier er en nyhetskanal også for de som ikke har noe bevisst forhold til å 
skape sin egen strøm. De forteller at de får nyheter fra Facebook, eller enda bredere fra ”nettet” eller 

                                                        
20 Se for eksempel Ida Aalen (2015) Sosiale medier. Bergen: Fagbokforlaget. 
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”mobilen” uten å kunne redegjøre for hvilken avsender som står bak, hvem som har delt eller hva man 
selv har foretatt seg for at nyheten skulle dukke opp i strømmen. 

Så jeg får nå med meg litt faktisk [via Facebook, leser ikke aviser]. Utrolig nok! Når jeg ikke 
bryr meg så mye, så kommer det… popper det opp! Så hadde jeg ikke hatt Facebook, så 
hadde jeg ikke visst så mye (Unni, uføretrygdet, ca 50). 

Andre igjen er i en mellomposisjon der de opplever at det er viktig å være kritisk til det som deles, men 
samtidig krevende å holde full oversikt.  

Ja, jeg får delt ganske mye rart, da. Uten at noen vet egentlig hvor det kommer fra. Og det 
bekymrer meg. […] Jeg har blitt veldig begeistra med delingen, at vi kan nå hverandre fort for 
å fortelle om ”her er det noe bra”. Så, jeg er ikke negativ til at vi har sosiale medier, men man 
må bare være edruelig på… hvem er det som sier dette? Og spørre om flere kilder når man 
får delt noe (Anne, helsesøster, ca 50). 

Flere trekker frem bredde som et ideal for mediedekning, og viser til at man kan gå glipp av saker og 
ulike perspektiv om man bare har sosiale medier som nyhetskilde. Ekkokammereffekten vi tidligere 
har kommentert gjelder også nyheter og politiske meningsytringer. Både hvilke synspunkter som 
fremmes, og hvilke saker og tema som i det hele tatt dukker opp på radaren, vil være preget av en 
avsender som kan oppleves uklar. Mange opplever nyheter i sosiale medier først og fremst som 
meningsytringer, og innholdet i sakene oppleves som farget av personen som har delt. Dette er en 
årsak til at flere framhever de redaksjonelle mediene som viktige for å gi et mer helhetlig bilde. Andre 
legger vekt på at man går glipp av noe når nyhetsbruken blir orientert ut fra søkehistorikk og 
algoritmer:  

Jeg synes jo det er viktig med TV og aviser og den måten å fremstille nyhetene på, fordi at da 
får du … litt om alt. Så om du bare leser overskriften til noen saker, så vet du i hvert fall at det 
eksisterer, men hvis du bare går inn og søker på ting som interesserer deg så går du glipp av 
mye … allmennkunnskap, for å si det sånn (Ove, vekter, i 30-årene). 

Informantene framhever altså de redaksjonelle mediene som verdifulle nettopp fordi de gir et redigert 
oversiktsbilde. Som vi skal komme inn på senere er mange likevel kritiske også til de redaksjonelle 
mediene.  

Mange unngår å ytre seg i sosiale medier 
• Selvmoderering og vegring mot å ytre seg i sosiale medier er utbredt 
• Forpliktelser knyttet til yrke preger bruk av sosiale medier 
• Mange føler ubehag over hard tone i debatter 
 

Noen informanter uttrykker at det er lett å vise engasjement for en sak i sosiale medier, og at de har 
en tro på at saker som fenger i sosiale medier fanges opp i det større nyhetsbildet. For svært mange 
er det likevel slik at sosiale medier, og særlig Facebook, ikke oppfattes som noen god arena for 
diskusjon og engasjement.  

Mange forteller at de i stor grad forholder seg passive. De velger å like ting andre poster eller deler, 
spesielt personlige statuser eller bilder, men ikke noe mer. Noen føler at de burde engasjert seg mer 
eller på andre måter. De har en selvrefleksiv bruk der de nøye vurderer om noe vil være interessant 
og spennende å lese før de eventuelt deler, og det de ender opp med å dele er hyggelig, sosialt og 
”ufarlig”, som bilder fra en fin tur eller aktivitet.  
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En årsak til vegring mot å dele på Facebook er sammensatte vennelister som rommer kontakter fra for 
mange ulike sfærer på en gang. Det som kan tilpasses alle blir fort overfladisk. Flere forteller at de 
foretrekker å dele bilder på Instagram eller SnapChat der de har mindre omfattende vennelister. Men 
årsaken til at det fort blir problematisk å nå mange på Facebook handler dypere sett om reaksjonene 
man kan risikere å møte i et debattklima som kan oppleves som hardt eller ubehagelig. Informantene 
forteller om ulike aspekter som gjør at de vegrer seg for å delta i debatten i sosiale medier:  

• “Bordet fanger” slik at det ikke er rom for å reflektere og endre mening, og dermed må man 
være sikker på at man kan stå for alt man skriver 

• Det er mye fokus på fakta og kildekritikk, og fare for å bli ”arrestert” om man sier noe som 
viser seg å være feil eller siterer det noen oppfatter som en dårlig kilde  

• Det man poster eller deler kan bli angrepet heller enn å bli tatt i mot med interesse og åpne 
diskusjoner 

• Aggressiv tone, der debatten kan bli følelsesladet og usaklig, gjerne knyttet til ideen om at har 
mindre ansvar for ytringer på nett. Enkelte påpeker at denne typen debatt handler mer om å få 
ut sinne, enn å ha en saklig diskusjon.  
 

Noen informanter mener også at det harde klimaet kommer av en generell dreining i offentlig debatt, 
ikke bare i sosiale medier. 

Det er ikke rom for refleksjon, for å tygge på ting og leke litt med forskjellige tanker og utvikle 
seg. Du må liksom være ferdig med meningen din. Det gjelder jo for politikere også, se på 
Jonas Gahr Støre. Du skal ikke være mye undrende før du er en tåkefyrste, liksom. Jeg blir litt 
sliten av måten en del debatter foregår på (Sara, prest, i 40-årene). 

Jeg synes at folk er skikkelig slemme i sånne kommentarfelt! Ja, det er ikke normal oppførsel i 
det hele tatt. Jeg skjønner ikke at de kan gjøre sånt med hverandre. (Lene, barnehagelærer, 
ca 40). 

Samtidig framstår yrke som en sentral faktor som preger vegring mot og moderering av egne ytringer i 
sosiale medier. Dette gjelder de som har profesjoner der de representerer forskjellige makt- eller 
autoritetsposisjoner i samfunnet, slik som offentlig ansatte innen politi, barnevern og forvaltning. Både 
disse og de som jobber innen helse og utdanning opplever at yrket innebærer en rolle man alltid har 
med seg. I tillegg kommer konkrete hensyn som taushetsplikt eller upartiskhet.  

Jeg er veldig forsiktig med å være en offentlig person på ting som er kontroversielle eller kan 
oppfattes som å være kontroversielle. Det gjør jeg ikke og jeg har aldri gjort det. Nå er det ting 
som jeg ser [på Facebook] der det av og til rykker i avtrekkerfingeren, men jeg er veldig 
bevisst på å ikke respondere (Mads, dommer).  

Tilsvarende hensyn preger den aktiviteten disse personene har i sosiale medier, som er underlagt 
nøye refleksjon og bevisst moderering av hvordan man framstår. Hvis man opplever at en sak er viktig 
vil man gjerne benytte nettverk eller arenaer man har tilgang til via jobben for å skape oppmerksomhet 
eller endring i saken på andre måter. Et annet alternativ er å ytre seg forsiktig ved å dele en lenke 
framfor å skrive en egen meningsytring: 

Jeg viser sjeldent sterke meninger offentlig. […] Jeg tror nok jeg skulle formulert meg ganske 
tydelig, men det er noe med at jeg har den rollen jeg har… for å slippe utfordringer med det 
senere, så lar jeg være. Men jeg sørger for at…  hvis jeg ser at det her ikke kommer frem, så 
vil jeg sørge for at den informasjonen og de synspunktene kommer frem, men jeg går ikke inn 
i Facebook-diskusjoner eller grupper  ”vi som skal ha vekk sånn og sånn” eller ”vi som ønsker 
sånn og sånn” […] (Tore, politi, ca 40) 

Jeg synes jo veldig mye som blir sagt i sosiale medier er ofte unyansert, og jeg er litt redd for 
å virke unyansert, så derfor så prøver jeg å ikke skrive noe [… ] Men hvis jeg linker for 
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eksempel på Facebook, så er det til ting jeg står inne for […] Så deler jeg det videre og prøver 
å skape et slags image av meg selv på sosiale medier som… at folk kanskje kan forbinde det 
med meg, istedenfor at jeg skriver noe personlig som er unyansert om en sak som jeg ikke 
egentlig kan så veldig mye om (Audun, fysioterapeut, ca 30). 

Noen opplever også et ansvar for å dele informasjon om tema som er viktige for samfunnet og som de 
har kunnskap om i kraft av utdanning og yrke. Kanskje man poster det man opplever som god 
populær formidling av et tema fra eget fagfelt, eller bruker sosiale medier til å dele til andre i samme 
faglige fellesskap. 
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DEL 2: INFORMERTE 
BORGERE OG OFFENTLIG 
TILKNYTNING 
Synes folk det er viktig å følge med på nyhetene? Får de den informasjonen de 
trenger for å delta i samfunnet? Hvilken rolle spiller kultur og deltagelse på ulike 
arenaer utenom mediene? I denne delen bygger vi videre på mediebruksanalysen fra 
første del, men retter søkelyset mer direkte mot endringer i borgerroller og offentlig 
tilknytning.  

Informerte borgere? 
Som nevnt innledningsvis er norsk mediepolitikk begrunnet ut fra et ideal om at borgerne skal være 
informerte. Staten pålegges et ansvar for å legge til rette for en offentlig samtale som stimulerer til og 
gir bred og variert eksponering for informasjon og inntrykk. Slik skal borgerne få informasjonen de 
trenger for å kunne gjøre seg opp en mening og stemme ved valg, samt delta i demokratiet på andre 
måter. I tillegg rommer idealene også en tanke om at offentligheten fungerer som en felles møteplass 
som kan stimulere til økt engasjement eller skape fellesskapsfølelse på tvers av skillelinjer.  

I rapportens første del dokumenterte vi at informantenes mediebruksmønstre er sammensatte, men at 
mange innhenter mye informasjon og eksponeres for varierte inntrykk gjennom tradisjonelle og nye 
medier. Men opplever de seg selv som informerte? Synes de det er viktig å følge med og å delta i 
samfunnet? Hvilken rolle spiller mediene for dem som borgere? Vi påpekte også at noen få har en 
begrenset mediebruk og dermed står i fare for å falle utenfor, og at det er sammenhenger mellom 
mediebruk og sosiale grupperinger i samfunnet. Vi har dermed et grunnlag for å identifisere muligheter 
og utfordringer i realiseringen av idealet om den informerte borger. Her vil vi drøfte idealet videre fra 
tre synsvinkler.  

Først vil vi se på informantenes holdninger til det å utøve borgerplikt og delta politisk, samt følge med 
og være informert. Deretter vil vi se på offentlig tilknytning gjennom nyhetsmediene, og bruke 
materialet fra mediedagbøkene til å vurdere hvordan og i hvilken grad saker når fram til alle i en 
fragmentert offentlighet. Videre i de neste kapitlene vil vi se på offentlig tilknytning utenom 
nyhetsmediene, og gå nærmere inn på skillelinjer og sosiale forskjeller.  

Idealet om den informerte borger står sterkt, men er vanskelig 
å etterleve 

• Alle er opptatt av borgerplikten: Man bør stemme ved valg 
• Folk har ulike syn på hvor viktig det er å følge med 
• Nesten ingen opplever at mediene automatisk gir dem informasjonen de 

trenger  
• Mange bebreider seg selv for mangelfull informasjonsinnhenting og fordypning 
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Å stemme ved valg er et konkret og målbart uttrykk for enkeltmenneskets engasjement og deltagelse 
som borger i et demokratisk samfunn. Det er en unison enighet blant våre informanter om at denne 
borgerplikten er viktig: En bør stemme ved valg. Selv de som i liten grad knytter seg til offentligheten, 
og ikke uttrykker noe sterkt politisk engasjement, sier dette. Likevel er det blant en del av 
informantene en tydelig opplevelse av avstand til politikken. Dette kan ta form av følelser av fjernhet til 
de som styrer, kritikk av kynisme og brutte løfter, eller en nonchalanse som kommer til uttrykk som at 
det er uviktig hvem som styrer, siden det uansett går så godt med landet. For noen blandes 
engasjement med følelser av avstand og oppgitthet, noe som kan resultere i kritikk av både politikk og 
medier. 

Knut arbeider som bartender og sier at livet handler om å jobbe, spille i band og sove. På 
spørsmål om daglig mediebruk framhever han YouTube og sosiale medier på telefonen. Han 
irriterer seg over betalingsmurer og NRK-lisens, og synes ikke mediene er verdt pengene. Det 
er viktig å følge med på nyhetene, sier han, men han opplever ikke at nyhetene tar opp saker 
han synes er viktige. Underveis i intervjuet kommer det fram at Knut er engasjert i mange ulike 
samfunnsspørsmål og tidligere har vært politisk aktiv. Han har fortsatt tro på at det å stemme 
utgjør en forskjell.  

Informantene uttrykker politisk engasjement, og samfunnsengasjement i bredere forstand, på 
forskjellige måter og i forskjellig grad. Noen er medlemmer av et politisk parti eller aktive i 
lokalpolitikken, noen har klare ideologiske standpunkter eller saksfelt de brenner for, mens andre 
preges av mer sporadisk interesse for enkeltsaker og noen av liten interesse og svak grad av 
engasjement.  

Her vil vi se nærmere på koblingen mellom grunnleggende borgeridealer – å stemme ved valg – og 
det å følge med gjennom mediene. De aller fleste informantene mener både at det er viktig å stemme 
ved valg og at det er viktig å følge med gjennom mediene. Men de opplever ikke å bli automatisk 
informerte gjennom daglig mediebruk. De framstiller det å følge med som en aktiv prosess, der man 
selv må ta ansvar og initiativ: 

Skal du finne ut hva de forskjellige partiene egentlig vil, hvilke saker de vil ha frem, så blir du 
nødt til å få vite det fra en plass… de dukker ikke opp av seg selv da. Du må liksom enten 
følge med på TV da, nyhetene for eksempel, debattprogram, eller du må på nettet og gå inn 
og lese. Du har nå naturligvis aviser sikkert og... der det står en del. Men det tror jeg blir 
vanskelig uten media, så er du egentlig tilbake i steinalderen.. det tror jeg nok. (Steinar, 
styrmann, i slutten av 20-årene).  

De negative sidene ved mediebruk som er beskrevet tidligere i rapporten spiller en rolle her. Mange 
opplever rask oppdatering på smarttelefon som innholdsløst, mange er kritiske til hvilket verdensbilde 
som framstilles i sosiale medier, og mange uttrykker at de har for lite tid til fordypning. I denne 
sammenhengen er det tydelig at de har internalisert noen vaner som ikke oppleves som ønskelige 
med tanke på å få med seg det man trenger å vite om samfunnet. Her er det viktig å understreke at 
informantene sier de selv kan innhente informasjonen de savner – men at mange opplever at de i 
praksis ikke gjør det, selv i saker som direkte angår dem, for eksempel i deres nabolag. 

Marianne, en lege i 50-årene som bor med familien i en større by, forteller om en sak som 
over tid ble omtalt i lokalavisen og som angikk en skole i hennes nærmiljø. Hun savnet mer 
informasjon for å kunne gjøre seg opp en mening, men gjorde ikke noe aktivt for å innhente 
slik informasjon, til tross for at hun ikke var fornøyd med medienes dekning. Hun bebreider 
seg selv for manglende initiativ.  

Deltagerne har vidt ulike syn på hvor viktig det er å følge med, og hvor grensen går for hvor lite man 
kan få med seg før det blir problematisk. Spennet i synet på dette spørsmålet kan illustreres med 
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ytterkantene. Noen er tilfredse med å overvåke nyhetsbildet nok til at de får det med seg hvis noe 
katastrofalt skjer. For disse informantene spiller tradisjonelle nyhetsmedier ikke noen stor rolle i 
hverdagslivet. De uttrykker at nyhetsmediene er uvesentlige. Som mediebrukere er de lystbetont 
interessestyrte eller lite medieinteresserte. Deres beskrivelse av politikken og ”makta” er gjerne preget 
av opplevelser av avstand fra eget liv, og de er også kritiske til om mediene tar opp det som er viktig. 
Her er et eksempel fra intervjuet med Geir, en sivilingeniør i 40-årene:  

Intervjuer: Synes du det er viktig å følge med på nyhetene?  

Geir: Nei.  

I: Nei.  

G: Får med meg de tre største overskriftene så er jeg happy… Så jeg kan konstatere at tredje 
verdenskrig ikke har brutt ut enda, så er det jo greit…  

I: Men synes du at nyhetene tar opp det som er viktig? 

G: Nei.. [nølende svar]… Du må jo lete litt holdt på å si. Jeg synes det er... mye som blir tatt 
opp som ikke er så viktig. 

Disse deltagerne uttrykker ikke noen pliktfølelse eller dårlig samvittighet når det gjelder manglende 
nyhetsbruk eller engasjement. I den andre enden av skalaen finner vi folk som framstår mer i tråd med 
vante forestillinger om borgernes forpliktelser. Disse informantene uttrykker at det er viktig å følge med 
på nyhetene som et ledd i borgerrollen: 

Vi har et ansvar for å være... for å bygge samfunn. Og når vi da ikke følger med så blir vi 
veldig passive og… samme som å velge ved valg, hvis vi ikke gjør det så sitter vi og lar andre 
bestemme, og så sitter vi og er sure fordi de ikke gjør det vi vil. Det synes jeg er utrolig 
dustete. Så følg med og si i fra og ta ansvar for at verden skal være sånn som du vil at dine 
barn skal vokse opp i. Sånn tenker jeg, da (Anne, helsesøster, ca 50). 

For en del informanter framstår dette som en selvfølge, og nyhetsbruken uttrykkes som 
gjennomgående rutinepreget. Alder ser – ikke uventet – ut til å spille inn her. For mediebrukerne vi har 
beskrevet som tradisjonelle vil det å abonnere på papiraviser eller høre nyheter på radio være en 
selvfølge både som hverdagsvane og som uttrykk for at det er viktig å følge med i samfunnet. Det er 
likevel ikke bare tradisjonelle mediebrukere som mener at det er viktig å følge med, nesten alle 
uttrykker en slik grunnholdning. Forskjellen er at de mer digitalt orienterte foretrekker andre medier og 
har andre metoder for å oppnå samme mål. Et viktig poeng er likevel at etablerte vaner knyttet til 
tradisjonelle medier gir direkte påminnelser i hverdagen dersom man henger etter. For eksempel vil de 
som abonnerer på en avis føle en forpliktelse til å faktisk få lest avisen: 

Jeg hører på nyhetene da, eller prøver å få med meg det. Men det har glippi litt, jeg har ikke 
vært så flink til det i det siste… Så har jeg Aftenposten, men jeg får ikke lest den sånn som jeg 
synes jeg skulle (Sara, prest, i 40-årene). 

Mens noen informanter framstår tilfredse med hvordan de selv lever opp til forventninger om å følge 
med, er andre selvklandrende. Det å bebreide seg selv for å følge for lite med eller bruke tiden feil er 
samtidig også et uttrykk for at man har god kjennskap til medieinnhold som oppleves relevant og 
viktig. Det kan virke som om tendenser til å bebreide seg selv er uavhengig av nyhetsbrukens omfang 
og karakter. Vi finner det både hos de med høyt og mangfoldig nyhetskonsum og hos de som har et 
relativt lavt nyhetskonsum. Noen sier at de burde lest aviser i stedet for å bruke sosiale medier, mens 
andre sier at de burde fordypet seg i en lang artikkel i Le Monde istedenfor å scrolle en gang til over 
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VGNetts forside. Vi skal se litt nærmere på hvilke faktorer som preger hvordan informantene orienterer 
seg i nyhetene.  

Offentlig tilknytning gjennom nyhetsmediene kan begrenses av 
mediene og brukerne 

• Mange opplever forfall i de tradisjonelle nyhetsmediene, og noen endrer sine 
bruksmønstre på grunn av dette 

• Noen opplever informasjonsoverflod som utfordrende 
• Yrke er viktig for nyhetsorientering, og for hvilke saksfelt man er opptatt av 

 

Når det gjelder hvor godt mediene bidrar til å informere folk, slik at de kan foreta sine valg, er nesten 
alle våre informanter kritiske til innholdet i nyhetsmediene de bruker til hverdags. De opplever at det er 
mye uviktig stoff, mye av det samme, og mye som ikke angår dem. Noen mener også at 
nyhetsmediene vrir på sannheten ut fra feil hensyn:  

Da jeg jobbet på sykehuset visste jeg jo bakgrunnen til en del ting. Og jeg sa til min mor at 
”mamma, du må ikke stole på det som står i avisene” […] Jeg vet ikke… jeg synes ikke det er 
riktig i det hele tatt… ikke være ærlig når man skriver, men tenke på hvordan en skal få solgt 
mest mulig, hvordan man kan vinkle dette sånn at det blir stort salg ut av det. Hvordan kan 
noen jobbe sånn? (Marianne, lege). 

Flere mener at nyhetsmediene var bedre før, og noen beskriver å ha endret sin nyhetsbruk på grunn 
av kombinasjonen av forfall i redaksjonelle medier og nye digitale muligheter. Som vi har vært inne på 
allerede er smarttelefonen viktig for å skape en følelse av å være oppdatert, men ofte uten at det man 
får med seg gjør noe særlig inntrykk. Parallelt beskriver noen informanter at de har forlatt 
redaksjonelle nyhetsmedier og vante bruksmønstre: de pleide å abonnere på en region- eller 
lokalavis, og leste denne på papir regelmessig. Dette er det nå slutt på, og papiravisabonnementet er 
ikke erstattet av et tilsvarende digitalt abonnement, på samme måte som de gamle lesevanene ikke er 
direkte erstattet av lesning på nettet. Noen sier at innholdsmessig forfall i avisene er forklaringen på 
denne endringen.  

Selv om problemet kan være at god informasjon er vanskelig tilgjengelig, er også en del av våre 
informanter opptatt av problemer med å ta inn over seg strømmen av informasjon som kommer 
gjennom mediene. For noen er problemet knyttet til typen informasjon: det er vanskelig å bli eksponert 
for det vonde og traumatiske som daglig formidles gjennom mediene, og man utvikler strategier for å 
skjerme seg. Dette perspektivet går igjen hos en del kvinner, og gjerne hos de som arbeider innen 
helse, utdanning og sosialsektoren. Noen kobler det til bekymringer for barn og framtiden: 

Der har jeg skjønt at å lese nyheter på kveldstid det skaper bare… da får du masse tankerush 
når du skal sove, du blir fylt av angst for hvilken verden barna dine skal leve i. Det går helt  fint 
på dagtid, men akkurat å lese nyheter på kveldstid det er.. det funker ikke (Synne, sosionom). 

I går for eksempel så, så slo jeg over på en annen kanal for de sa at nå kommer det sterke 
scener fra en flyktningeleir eller noe [trekker pusten], Og det er jo fordi jeg ikke klarer, altså jeg 
ikke orker å ha de bildene i hodet (Sara, prest).  

Kjønnsforskjeller i nordmenns nyhetsbruk har fått ny oppmerksomhet etter at det i forbindelse med 
Mediemangfoldsutvalgets arbeid kom studier som viser lavere interesse for nyheter blant kvinner enn 
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blant menn.21 Vi ser som nevnt ikke klare kjønnsforskjeller i nyhetsinteresse i vår informantgruppe. De 
svært få informantene vi har som i liten grad følger med på nyheter inkluderer både kvinner og menn. 
De langt flere som følger med i noen grad eller i stor grad omfatter også begge kjønn. Men vi kan ane 
noen kjønnsforskjeller i hvordan man snakker om egen nyhetsbruk, for eksempel at kvinner i større 
grad beskriver ubehag ved å måtte forholde seg til sterke inntrykk i nyhetene.  

Andre, både kvinner og menn, er opptatt av mengden informasjon og hvordan man skal klare å 
sortere ut det som er vesentlig. En informant svarer slik på spørsmål om han får den informasjonen 
han trenger om hva som skjer i samfunnet:   

Ja, det synes jeg egentlig. Det er jo masse, problemet er jo nesten litt motsatt, at det er så 
mye informasjon. Hva slags informasjon er det du faktisk skal forholde deg til. Så kan jo du 
vinkle ting på ulike måter og du kan jo vri på statistikk i alle mulige… så jeg tenker at 
problemet er motsatt, at du må liksom prøve å tenke ut hva er det du vil følge med på (Stig, 
yrkesmilitær). 

For mange er strategisk overvåkende mediebruk en måte å håndtere informasjonsoverfloden på. 
Mange informanter følger litt med, på en rask og overfladisk måte, i mange medier, og dette er en 
grunnleggende orientering som preger mediebruken deres. De føler seg trygge på at de registrerer det 
dersom noe spesielt skjer, og hvis en sak framstår som ekstra viktig og interessant vet de hvilke andre 
kanaler de bør oppsøke for å få mer informasjon. Dette finner vi på tvers av ulike sosiale grupperinger.  

Derfor ser vi at samme rutiner – for eksempel en rask sjekk av VG.no om morgenen – kan lede nokså 
ulikt videre. For noen vil slik lesing av VG.no være hovedkilden til nyhetene. For de som er strategisk 
overvåkende vil scanningen av VG.no bare fungere som en første orientering i nyhetsbildet, mens 
saker de finner interessante blir fulgt videre gjennom jakt etter mer utfyllende informasjon i andre 
nasjonale og internasjonale medier. På samme måter kan en Facebook-status leses alene, følges opp 
med en sjekk av samme sak i ens foretrukne nettavis, eller følges videre gjennom mer utfyllende 
informasjonsinnhenting og fordypning. En og samme nyhetskilde er for noen hovedrett, for andre bare 
første forrett. 

Den strategisk overvåkende mediebruken kommer også til uttrykk ved at den enkelte gjerne peiler ut 
bestemte områder eller saker som er ekstra viktige å følge med på. Her ser vi igjen at yrke er en svært 
viktig faktor for mediebruken. Mange er opptatt av å følge med på feltet de selv jobber innenfor, og 
kombinerer informasjon fra mediene med andre kanaler de har tilgang til gjennom jobben. Dette 
gjelder flere som arbeider ellers ulike sektorer som for eksempel helse, utdanning, kultur eller 
primærnæringer. Men sakene folk følger spesielt med på kan også være betinget av andre 
berøringspunkter med eget liv, knyttet til familiesituasjon eller forskjellige utfordringer i egen hverdag.  

Jeg er veldig opphengt i de uføre og... innskrenkninger. Det er veldig mye snakk om det, 
hvordan de grabber til seg disse Høyre-folkene ...  Jeg blir bare fattigere og fattigere for hvert 
år, ser jeg… Altså, så det er jo engasjement [som kommer] av at det går utover meg at de 
fordeler på den måten de gjør, gir med den ene hånden og tar med den andre (Unni, 
uføretrygdet, ca 50). 

                                                        
21 Arne Moe og Hanne Kleiven (2016) Bruksmangfold. En analyse av nordmenns nyhetskonsum. 
Steinkjær: Trøndelag Forskning og Utvikling. https://www.regjeringen.no/contentassets/.../endelig-
rapport-bruksmangfold-tfou.pdf  
Elisabeth Helene Omarhaug (2016) Hva vet vi om unge og kvinners nyhetskonsum i dag? En 
metastudie om nyhetskonsum og nyhetsavvik basert på kjønn og alder. Trondheim: NTNU. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/6f953440f51b4ef7a163c55c9c525bed/hva_vet_vi_om_unge
_og_kvinners_nyhetskonsum_i_dag.pdf 



 MEDIEBRUK OG OFFENTLIG TILKNYTNING 

Side 25 

Andre eksempler på opplevd nærhet til nyhetssakene er knyttet til at man kjenner aktører eller berørte 
personlig. Dermed får lokalt stoff fra stedet man bor eller har vokst opp en egen appell.   

Jeg synes jeg hopper raskt over alt [alle nyhetssakene] jeg men! [humre]. Nei... det er litt kjekt 
med disse litt mer lokale sakene, der du kan kjenne deg litt igjen, enten folk du vet hvem er 
eller… da kan det være litt kjekkere å lese (Steinar, styrmann, i slutten av 20-årene). 

Saker som berører lokalmiljøet er ikke bare kilde til opplevd nærhet, men også til økt engasjement. 
Debatter om sykehus eller store bedrifter som trues med nedleggelse, dekningen av et nytt tilbud for 
rusmisbrukere plassert i bydelen eller oppussing av barnas skole er alle eksempel på saker som ofte 
blir omtalt med stort engasjement.  

Samtidig er orienteringen mot lokale, nasjonale og internasjonale saker nokså ulik. Noen oppgir 
hovedsakelig interesse for de lokale sakene. De leser lokalavisen grundig og følge nøye med i den 
lokale politisk debatten, samtidig som de bare skummer de internasjonale sakene i nettavisene. Andre 
igjen framstår lite interesserte i saker i sitt nærmiljø, og men med desto mer engasjement for og 
tidsbruk på store internasjonale saker som storpolitikk, flyktningers situasjon eller miljø. Noe av dette 
henger sammen med utdannelse, men også andre faktorer som geografisk bosted, alder og grad av 
etablering (for eksempel om man har barn) spiller inn.  

Noen saker når alle i en fragmentert medieoffentlighet 
• Noen dominerende nyhetssaker når fram til alle, på tvers av interesser og 

bruksvaner 
• Når en sak dominerer over lang tid kan ellers ivrige nyhetsbrukere miste 

interesse og oppleve saken som påtrengende 
 

Etter å ha framhevet variasjon i hvordan og i hvilken grad folk orienterer seg i nyhetene, er det 
interessant å spørre om hvilke nyhetssaker som likevel når bredt ut. Er det noen saker som legges 
merke til på tvers av de sammensatte mediebruksmønstrene og de forskjellige sosiale skillelinjene? 
Mediedagbøkene som våre informanter fylte ut i oktober 2016 gir et konkret grunnlag for å svare på 
dette spørsmålet. Her ble informantene blant annet spurt om saker de hadde lagt merke til, og dette 
ble fulgt opp og utdypet i andregangsintervjuene.  

Den største nyhetssaken høsten 2016 var det amerikanske presidentvalget, som dukket opp i så godt 
som alle mediedagbøkene på ulikt vis. Interessen varierte sterkt, også blant informanter med generelt 
høy interesse for nyheter: 

 Jeg har alltid vært fascinert av USA som land og er nok litt over gjennomsnittet interessert i å 
 følge med på valgkampen der borte. Jeg leste om saken på ulike nettaviser, både norske og 
 amerikanske, i tillegg til dekningen på Søndagsrevyen (Markus, professor, sitat mediedagbok). 

Registrerer at det er mye oppmerksomhet rundt valget i USA men klarer ikke å forholde meg 
til det. Det fremstår som et barnslig sirkus jeg ikke klarer å ta på alvor. Unngår bevist alt som 
handler om det (Bianca, arkitekt, sitat mediedagbok). 

Drit lei valgkampen i USA og alt mulig annet dritt som skjer i verden (Ove, vekter, sitat 
mediedagbok).   

De to første informantene som er sitert her uttrykte generelt svært høy nyhetsinteresse og 
mangfoldige orienteringer mot nyheter. Likevel opplevdes denne saken så påtrengende og 
dominerende over lang tid at også slike informanter kunne få nok, slik det andre sitatet er et uttrykk 
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for. Både dette og det tredje sitatet viser dessuten at andre faktorer enn mengde medieomtale spilte 
inn i å skape slike negative følelser. Trumps vei mot valgseier var noe som opplevdes som 
opprørende og provoserende av mange. Noen få informanter uttrykte likevel en mer positiv fortolking, 
ikke fordi de støttet Trump direkte men fordi de mente at radikal endring i maktstrukturer kunne ha 
positive sider.  

Andregangsintervjuene, utført etter at Trump var blitt valgt, bar også preg av at mange var lei av 
saken. Med mer tid til å reflektere var enda flere kritiske til mengden eller formen på mediedekningen. 
På den andre siden uttrykte mange også behov for å forstå hvordan det kunne gå til at Trump ble 
valgt. Derfor framhevet de enkeltstående reportasjer eller artikler som de mente hadde gitt opplysende 
innsikter i hvordan hans kjernevelgere så på verden. Noen opplevde at det var stor avstand mellom 
politikk og medier i Norge og USA, mens andre i stedet så koblinger til populistiske eller tabloide 
tendenser her hjemme.  

En annerledes og mer nasjonal sak som nådde svært bredt ut var nyheten om at langrennsstjernen 
Therese Johaug var tatt i doping. Også her var flere kritiske til mengden mediedekning. Graden av 
interesse varierte sterkt, men også denne saken var noe folk fikk med seg selv om de ikke var 
interesserte. Andregangsintervjuene viste at denne saken satte i gang forskjellige 
refleksjonsprosesser, også blant de som i liten grad brydde seg om sport. Noen var opptatt av 
juridiske aspekter, noen av moralske poeng som at kjendiser ikke burde slippe billig unna, noen av 
menneskelige hensyn og sympati for Johaug, noen hadde en satirisk tilnærming, og noen var kritiske 
til skandalejag og flokkmentalitet i mediene.   

En del saker dukket opp i mediedagbøkene som ”døgnfluer” mange fikk med seg uten å være særlig 
interesserte eller huske saken i ettertid. At realitykjendisen Kim Kardashian ble ranet i Paris var et 
eksempel på en slik sak, det samme var ekstremvær i andre deler av verden. Mange registrerte også 
mer tungtveiende politiske saker i nyhetsbildet, som fredsprosessen i Colombia, uten at interessen for 
saken nødvendigvis var så markant. Krigen i Syria vekket derimot sterke følelser, men ofte i form av 
maktesløshet og fortvilelse som kunne medføre at man ville skjerme seg selv fra å følge med.  

En annen sak som gikk igjen i mange mediedagbøker var framleggingen av det norske 
statsbudsjettet. Her kunne vi igjen se den sterke betydningen yrke har for nyhetsorientering. Nyheten 
ble for mange oppsøkt, vurdert og diskutert ut fra hvilken betydning budsjettet hadde for sektoren man 
selv jobbet i. Kolleger og yrkesrettede informasjonskanaler var vel så viktige som de bredt orienterte 
nyhetsmediene.  

Foruten å gi innblikk i hvilke nyhetssaker som når bredt ut ga materialet fra mediedagbøkene også 
støtte til en del av de funnene vi har framhevet i rapportens første del. De sammensatte og sterkt 
individuelle mediebruksmønstrene kommer tydelig til syne i dagbokmaterialet. Det samme gjør 
smarttelefonens sentrale betydning på tvers av slike forskjeller.  

 

Offentlig tilknytning utover nyhetsmediene 
I dette kapittelet vil vi framheve at det er mange veier til offentlig tilknytning også utenom 
nyhetsmediene. Nyheter anses i mange sammenhenger som spesielt sentrale for å gi borgerne 
informasjonen de trenger. Dette reflekteres blant annet i mediepolitikken, der eksempelvis 
reguleringen av lisensfinansiert og kommersiell allmennkringkasting opererer med krav til nyhetstilbud. 
Som vi allerede har sett er det bred enighet blant våre informanter om at det er viktig å følge med på 
nyhetene, men også mye kritikk av nyhetsmediene og opplevelser av mangler og utfordringer i egen 
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nyhetsbruk. Det er derfor relevant å framheve at nyhetsmediene ikke er eneste vei til offentlig 
tilknytning.  

De mediepolitiske støtteordningene tar høyde for dette ved å favne videre enn nyhetssjangeren, og for 
eksempel framheve verdien av kultur som arena for delte opplevelser og samfunnsmessige impulser. 
Vi vil se nærmere på betydningen av kultur, og tenker da på kultur som noe som kan oppleves både 
gjennom og utenom mediene. Først vil vi likevel gå enda lengre vekk fra medienes betydning, og 
framheve ikke-medierte veier til sosial tilknytning gjennom deltagelse på forskjellige samfunnsmessige 
arenaer.  

Nyhetsmediene er ikke eneste vei til offentlig tilknytning  
• Familie og venner er svært viktig for offentlig tilknytning 
• Mange engasjerer seg i nærmiljø og organisasjoner med utgangspunkt i sine 

egne, eller barnas, aktiviteter og interesser 
• For mange er yrke sentralt for offentlig tilknytning, samtidig som det legger 

begrensninger 
 

Flere av våre prosjektdeltagere beskriver viktigheten av venner og familie – ansikt-til-ansikt, ikke i 
sosiale medier – for å føle seg ”koblet på”. Dette gjelder både de som er tilfredse så lenge de ikke går 
glipp av katastrofale hendelser, og de som er opptatt av å følge med og engasjere seg. Noen 
beskriver hvordan en kan ty til folk som står en nær for å få forståelse, eller få svar på spørsmål 
knyttet til aktuelle hendelser.  

Ali, en afrikansk innvandrer i trettiårene som jobber litt som vekter, forteller at han holder seg 
litt informert gjennom nyhetsmediene. Men han forteller også om den lokale kafeen drevet av 
andre fra hans hjemland. Der blir han både gjort oppmerksom på nyhetssaker, og diskuterer 
med andre.  

Likeledes forteller Torgrim, en bonde i førtiårene, at de regelmessige sosiale samlingene med 
den gamle kameratgjengen hans fungerer som en arena for diskusjon av aktuelle 
nyhetssaker.  

Våre funn stemmer altså overens med tostegshypotesen, som beskriver betydningen av det å snakke 
med mennesker man kjenner som et viktig ledd i meningsdannelse og fortolkning av informasjon. 
Denne teorien, som skriver seg fra klassiske studier av meningsdannelse22, har for eksempel blitt 
anvendt i studier av sosiale medier.23 Begrepet opinionsleder betegner kunnskapsrike personer som 
kan påvirke andre i sin krets, og som dermed er viktige fortolkere og videreformidlere av 
mediebudskap. Vi ser likevel at personlig kommunikasjon også har en betydning som ikke er direkte 
knyttet til meningsdannelse, men til følelsen av å være trygg på å fange opp relevant informasjon.  

Å snakke med menneskene man omgås i dagliglivet er viktig for så godt som alle mediebrukerne, på 
tvers av hovedtyper og skillelinjer. Men betydningen av de nærmeste som informasjonskanal øker for 
de som i liten grad følger med selv, som den lille gruppen vi har omtalt som lite medieinteresserte. Her 

                                                        
22 Paul F. Lazarsfeld (1944) The People’s Choice. How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential 
Campaign. New York: Duell, Sloan og Pearce, og Elihu Katz og Paul. F. Lazarsfeld (1955) Personal 
Influence. The Part Played by People in the Flow of Mass Communications. New Brunswick: 
Transactions Publishers.  
23 Bernard Enjolras m.fl. (2013) Liker, liker ikke. Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. 
Oslo: Cappellen Damm.  
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kan familie nærmest bli et ”varslingssystem”, noe som kommer til uttrykk gjennom beskrivelser av 
hvordan en stoler på at partneren vil nevne saker som er viktige nok, uten at en selv trenger å bruke 
tid på å følge med på nyhetsbildet. Andre fokuserer tydelig på medienes betydning, også når en skal 
orientere seg i forkant av valg, og nedtoner betydningen av ikke-medierte arenaer.   

Noen opplever en motsetning mellom engasjement i hverdagen og nyhets- og mediebruk, der 
sistnevnte må begrenses for å gi tid til andre aktiviteter. Dette kan henge sammen med opplevde 
motsetninger mellom det som skjer i informantenes liv (lokalt, her og nå) og det som skjer i den store 
verden (som formidles gjennom mediene). Mediebrukerne vi har beskrevet som sosialt orienterte har 
til felles at de i liten grad prioriterer å bruke tid på medier, samtidig som de gjerne opplever en sterk 
grad av offentlig tilknytning gjennom engasjement i jobb, lokalsamfunn og familieliv.  

Astrid, en sekretær i 40-årene, forteller om travel hverdag med tre tenåringsbarn i huset. 
Smarttelefonen, spesielt Facebook og meldinger, er viktig for å få hverdagslogistikken til å 
henge sammen og føle seg påkoblet. Nyheter er det lite tid til. Når hun og mannen lander i 
sofaen sent på kvelden sjekker hun telefonen igjen, og så hender det hun sovner fra en 
krimserie hun egentlig ville fulgt med på. Hun bruker mye tid på å følge opp barnas skolegang 
og fritidsaktiviteter, og framhever mobbing og ungdoms oppvekstsvilkår som viktige 
samfunnstema som fortjener mer oppmerksomhet.   

Yrke er igjen verdt å trekke fram som en avgjørende faktor for offentlig tilknytning for mange. Vi har 
tidligere sett at yrke påvirker mediebruksmønstre gjennom å strukturere hverdagen på forskjellige 
måter, at det påvirker nyhetsorientering og interessefelt, og at det på forskjellige måter er 
sammenhenger mellom klassebakgrunn – med yrke som en viktig markør – og skillelinjer i mediebruk. 
Yrke er også en vei til offentlig tilknytning i direkte forstand, ved at noen føler at det først og fremst er 
gjennom jobben de engasjerer seg og bidrar i samfunnet. Samtidig er yrke, som vi har sett, også med 
på å begrense hvordan man føler man kan og bør delta i offentligheten, for eksempel ved å bidra til 
vegring mot å ytre seg i sosiale medier.  

Stig er yrkesmilitær. Saker som angår forsvaret er viktig å følge med på og naturlige å 
diskutere med kolleger. Innsikter fra jobben inngår i hans fortolkning av nyhetssaker om 
terrorisme eller statsbudsjettet, og kan bidra til å problematisere mediedekningen. Han er 
bevisst på personvernhensyn og ytrer seg lite i sosiale medier. I stedet konsentrerer han 
bruken om å følge med på venners statusoppdateringer, men følger også noen få politikere i 
sosiale medier og mener det skaper større nærhet. Han har klare politiske standpunkter og 
mener det er avgjørende å påvirke samfunnsutviklingen ved å stemme ved valg.  

Når vi understreker at nyhetsmediene ikke er eneste vei til offentlig tilknytning, er vi ikke primært ute 
etter å skille mellom de som knytter seg til offentligheten gjennom medier og de som gjør det på andre 
måter. I stedet ser vi at offentlig tilknytning gjennom mediene og utenom mediene henger sammen på 
en rekke måter.   

Kulturopplevelser er en ressurs for offentlig tilknytning 
• Mange ønsker å bruke mer tid på kultur 
• Noen poengterer at kultur bare er avslapning, men mange bruker kultur som 

ressurs for å reflektere over samfunnsspørsmål 
• Kulturbruk og nyhetsorientering har en gjensidig stabiliserende effekt 
 

Samtidig som nyheter utgjør en opplagt ressurs for folks offentlige tilknytning, inngår også bruken av 
ulike kulturuttrykk i orienteringer mot samfunnsspørsmål. Dette kommer til uttrykk ved at folk 
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engasjerer seg i kulturuttrykk som direkte eller indirekte tematiserer samfunnsspørsmål, og at kultur på 
denne måten danner utgangspunkt for videre refleksjon eller diskusjon.  

Kultur – fra klassisk høykultur til populærkultur og underholdning i ulike former – oppleves ofte 
gjennom mediene, men også utenom mediene. Kulturopplevelser gjennom mediene, som for 
eksempel tv-serier, viser at andre former for medieinnhold enn nyheter er relevante for å forstå 
offentlig tilknytning. Kulturopplevelser utenom mediene, som for eksempel å gå på teater, er med på å 
vise at mediene ikke er eneste vei til offentlig tilknytning. Vi har spurt om informantenes 
kulturopplevelser med en åpen tilnærming, for å fange opp ulike tilknytningspunkter mellom 
kulturformer, medier og offentlig tilknytning.   

For alle informantene er ulike typer kulturbruk innved i hverdagslivets rutiner, for eksempel for å ta 
pauser i gjøremål eller runde av dagen. Kulturbruk med avslapning som mål, og kulturbruk innrettet 
mot fordypning og refleksjon, inngår for mange i ritualiserte hverdagsvaner. Dette gjelder spesielt tv-
serier, spill, musikk eller romaner. Noen typer kulturbruk, for eksempel å gå på konsert eller 
litteraturarrangement, er for mange knyttet til sosiale hendelser med venner eller kolleger. Samtidig 
som kulturbruk fungerer som sosial aktivitet ser vi at flere unge i stor grad individualiserer 
kulturopplevelsene gjennom eksempelvis strømmetjenester. For noen av informantene, spesielt de 
som jobber i tilknytning til kultursektoren, er den institusjonaliserte (høy)kulturen en selvfølgelig og 
ritualisert del av livet. For andre, inkludert noen av de vi har betegnet som sosialt orienterte, er kultur 
først og fremst et sosialt samlingspunkt. Kultur kan være viktig for de mediebrukerne vi har beskrevet 
som lystbetont interessestyrte, men her er det stor variasjon i hva den enkelte fordyper seg i. Et 
gjennomgående trekk for mange informanter er at de skulle ønske at de kunne brukt mer tid på kultur.  

I likhet med nyhetsbruk er kulturbruk for noen forbundet med en viss følelse av plikt, av noe man 
burde bruke mer tid på. Flere uttrykker likevel et sterkt ønske om å bruke mer tid på kultur fordi det 
oppleves givende og inspirerende når man først gjør det: 

Det er vel mest sånn at hvis det dukker opp muligheter for å gjøre noe, så har jeg ikke noen 
problemer med å hive meg på eller ta initiativ til det… å gå på teater eller gå på kino.. […] 
Enkelte sånne formidlingsmedier får en slags sånn renessanse, altså ”nå har jeg ikke vært på 
teater på en stund, kanskje jeg skal på gå teater bare for å kjenne hvordan det var?” Også når 
jeg er ferdig på teater ”det var jo så kjekt å gå på teater igjen”. (Audun, fysioterapeut) 

Informanten forteller videre om en konkret teateropplevelse som gjorde sterkt inntrykk og som 
stimulerte til videre interesse for både tematikken bak stykket, samt for teater som uttrykksform.  

Noen informanter har et bevisst og selvrefleksivt forhold til sin egen kulturbruk, for andre er 
kulturbruken mindre tydelig motivert. Sosiale bakgrunnsfaktorer som nivå og type utdanning ser ut til å 
spille inn på hvordan folk snakker om sin egen kulturbruk. Informanter med høy utdannelse innenfor 
humanistiske fag gir uttrykk for stor og aktiv kulturinteresse, mens informanter med merkantil/teknisk 
utdannelse i mindre grad definerer seg selv som kulturinteresserte. Som forventet ser vi at kulturell 
kapital er viktig både for hvilke kulturpreferanser folk har og hvordan de framstiller egen 
kulturinteresse. Likeledes ser vi at informantene besitter ulike fortolkningsressurser. Informanter med 
mye kulturell kapital møter verk med stor vilje til fortolkning, bredt fortolkningsapparat og 
selvrefleksivitet. 

Vi har vært på flere oppsetninger [innen avansert scenekunst], hvor du blir litt sånn rystet i din 
vanlige hverdag og rutiner, altså at ting blir satt utenfor det vanlige tankemønsteret ditt, og så 
blir det påpekt en del sånne helt banale, små hverdagslige ting som blir hypet litt opp i en 
større sammenheng. Det er egentlig helt fantastisk å bli minnet på det da, at det er mer i livet 
enn de der rutinene når man står opp og går på jobb og spiser middag og tar en øl etter jobb 
liksom. Så jeg tror rett og slett det der at du blir minnet på at det er en dypere mening i alt, og 
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du kan stille spørsmål ved det meste. Det er de tingene vi virkelig setter pris på, hvor vi på en 
måte blir [ler] tvunget til å tenke i en annen retning (Bianca, arkitekt, i 30-årene). 

Informanter med lite kulturell kapital gir i langt mindre grad uttrykk for tilsvarende engasjement og 
ressurser. 

Noen informanter sier at kultur for dem primært fungerer som avslapning. Andre forteller at kultur for 
dem er en måte å reflektere over og forstå liv og samfunn. Noen kobler forventninger om at kultur skal 
være mer enn underholdning til idealer om å bidra i samfunnet:   

Det å sette opp et teaterstykke eller en konsert som ren underholdning... selv synes jeg det er 
litt slapt. Det er okei, da, men… jeg føler jo at jeg er en del av en slags motkultur, og har lyst til 
å gjøre noe meningsfullt med livet. Jeg har halvert lønnen min for å kunne [starte egen 
virksomhet], ikke sant, så det er av ren interesse vi driver det frem, men også av en sånn 
følelse av at, ja, okei, skal man bare forbruke? Eller skal man og drive noe frem? (Victor, 
gründer, i slutten av 30-årene) 

De aller fleste anser i en eller annen grad kultur som en ressurs for å forstå verden rundt seg. Noen 
artikuler tydelig denne sammenhengen, som for eksempel en informant med minoritetsbakgrunn som 
beskriver norsk litteratur som en anledning til å forstå uuttalte normer i det norske samfunnet. Andre er 
stadfestende men vage. Mange mener at kultur er viktig, både for dem selv og mer generelt, men 
hvorfor kan være vanskelige å artikulere.  

Kulturell kapital er også viktig for hvorvidt folk tilskriver kultur og underholdning samfunnsmessig 
betydning. Spesielt informanter med høy samfunnsfaglig eller humanistisk utdanning vektlegger 
preferanser for kultur som problematiserer, tar stilling og skaper diskusjon. For denne 
informantgruppen fremstår kulturbruken til dels som instrumentell, både i den forstand at kulturbruken 
motiveres av et ønske om å holde seg oppdatert om samfunnsforhold og at det de ser kultur som et 
middel for læring og selvutvikling. De ønsker på den andre siden ikke at kulturens koblinger til 
samfunnsspørsmål skal bli påtatt og overtydelig.   

Orientering mot problematiserende og samfunnstematiserende kulturuttrykk, for eksempel innenfor 
skjønnlitteratur eller TV-serier, henger ofte sammen med andre faktorer som nyhetsinteresse og 
generell samfunnsorientering. Dermed kan nyhetsinteresse og kulturbruk ha gjensidig stabiliserende 
effekter for noen.  

Mads er tingrettsdommer. Han beskriver seg selv som nyhetsavhengig og følger aktivt med på 
nyhetene gjennom mange ulike kanaler, inkludert internasjonale nyhetskilder som The 
Guardian og The Economist. Å se tv-serier er en regelmessig er også en viktig del av hans 
medievaner. Av favoritter nevner han The Wire, Homeland, Breaking Bad, Mad Men, Narcos 
og Nobel. Mads forteller at han liker tv-serier som reflekterer eller speiler historiske hendelser, 
og som setter søkelyset på politiske eller samfunnsmessige tema.  

Blant informanter med mindre utdanning kommer ikke den gjensidig stabiliserende effekten like tydelig 
til syne. Som med nyhetsbruk kan vi se at forskjellene i stor grad handler om hvor bredt og dypt man 
orienterer seg, og på hva slags og hvor mange arenaer. De som er sterkt kulturinteresserte vil gjerne 
være opptatt av og se samfunnsrelevans i mange ulike uttrykk. Andre vil betegne seg selv som mindre 
kulturinteresserte, mens sjangre som stand-up og krim gjerne likevel er en del av repertoaret deres. 
Samtidig er det blant informantene noen unntak fra denne tendensen, hvor for eksempel håndverkere 
eller barpersonell med lite utdanning har omfattende kulturinteresse, også for noen av høykulturens 
uttrykk. Noen i denne informantgruppen knytter også sin egen smak for, for eksempel, 
populærmusikk, film og TV-serier, til interesse for samfunnsforhold.  
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AVSLUTNING: SKILLELINJER 
OG LIKHETER I OFFENTLIG 
TILKNYTNING 
Etter å ha sett på offentlig tilknytning gjennom mediene og utenom mediene, 
avrunder vi her rapporten med en diskusjon om viktige forskjeller og likheter i 
offentlig tilknytning.  

 
 
Verdien av begrepet offentlig tilknytning ligger i at begrepet forsøker å se samlet på praksiser som 
ellers har blitt studert separat, knyttet til egne fagfelt. Begrepet rommer dermed dimensjoner som 
medie- og nyhetsbruk (medievitenskap), deltagelse i sivilsamfunn og det politiske liv (stats- og 
organisasjonsvitenskap), borgerideal (politisk filosofi, offentlighets- og demokratiteori), og betydningen 
av sosial ulikhet og sosiale ressurser for tilgang til samfunnets goder (sosiologi). Fra forskningen i 
Norge og utland vet vi om en del skillelinjer som historisk sett har vært viktige for hvordan folk skaffer 
seg informasjon om samfunnet og opplever tilknytning til offentligheten. En del av disse framstår også 
som viktige i vårt intervjumateriale. 

Sentralt står for eksempel fenomenet som sosiologen Robert K. Merton kalte Matteusprinsippet24: 
sosiale fordeler har en tendens til å akkumulere. De av våre informanter som er høyt utdannede har 
ofte yrker som gir god innsikt i sentrale samfunnsområder, som jus, politisk administrasjon, forskning 
og næringsliv. De framstår med større interesse for å bruke mer tid på politiske nyheter enn de med 
lavere utdanning. De har typisk en større variasjon av nyhetskilder. Med et begrep lånt fra biologien 
kan vi si at de ofte er nyhetsomnivorer, altetende, i motsetning til nyhetsmonovorer, som holder seg til 
én kilde. Førstnevnte er i større grad aktivt oppsøkende og fordyper seg i nyheter og informasjon de 
finner det viktig å være informerte om. Samtidig gir de sjeldnere inntrykk av å føle avmakt eller 
avstand overfor deltagelse i politikk og politisk debatt. Deres kulturbruk framstår oftere som en kilde til 
innlevelse og innsikt i samfunnets debatter. 

Hos disse ser vi en opphopning at det vi kan kalle offentlighetskapital – summen av ens akkumulerte 
ferdigheter, kunnskap, materielle vilkår, holdninger – alt som berører evne og ønske om å delta i 
samfunnsdebatten, men også ens muligheter til å nå frem i og nyttiggjøre seg av denne.25 Slik kapital 
er typisk forbundet med å inneha visse sentrale ressurser i samfunnet, som høy utdannelse og 
relaterte yrker. Vi vet fra statistikken at dette igjen er forbundet med andre former for positive 
livssjanser typisk knyttet til klassesituasjoner26 - som ære og anerkjenning, selvtillit, god helse med 
mer27.  

                                                        
24 Etter Matteusevangeliet 25,29: «For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, 
skal bli fratatt selv det han har». 
25 Begrepet er inspirert av Pierre Bourdieu sitt kapitalbegrep, se for eksempel "The Forms of Capital" i 
JG. Richardson (red., 1986) Handbook for Theory and Research for The Sociology of Education. New 
York: Greenwood Press. 
26 En klassesituasjon er, i Anthony Giddens formulering, der det er "a shared typical probability of 
procuring goods, gaining a position in life, and finding inner satisfaction" (The Class Structure of the 
Advanced Societies, 1973:130). Ideen om livssjanser stammer fra Max Weber, og viser til de typiske 
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Samtidig kan slike lesninger lett gjøre en blind for andre viktige innsikter. 

For det første viser vår kvalitative analyse at forskjeller i folks offentlige tilknytning også i stor grad 
henger sammen med andre aspekter enn de som er knyttet til sosiale ressurser og posisjoner. 
Eksempler på slike sentrale aspekter er livsfaser og overganger mellom disse. Slike aspekter har 
betydning for offentlig tilknytning, og er samtidig med på å vise til viktige likhetstrekk på tvers av 
skillelinjene vi har påpekt. For eksempel ser vi at foreldre til hjemmeboende barn har mye til felles på 
tvers av sosiale kategorier. Dette gjelder både de begrensningene de opplever i tidsbruk og anledning 
til fordypning, men også deres aktive offentlige tilknytning gjennom engasjement i familiens nærmiljø. 
Et annet fellestrekk for denne gruppen er deres bevissthet om hvilke utfordringer som ligger i å 
håndtere barnas mediebruk og offentlige tilknytning på en god måte.  

For det andre kan slike påpekninger av systematisk sosial ulikhet lett gjøre en blind for den store 
individuelle variasjonen i folks mediebruk og offentlige liv. Materialet viser at mange kombinerer 
egenskaper og praksiser som i statistikkens bilde ofte framstår som motsetningsfulle, for eksempel å 
ha høy utdannelse og lav nyhetsbruk, eller omvendt. Vi fant svært stor variasjon i informantenes 
mediebruksmønstre, og har derfor innledet rapporten med å understreke at disse er så sammensatte 
at de er vanskelige å beskrive. Noen av de praksisene vi har beskrevet som sentrale for mange, som 
for eksempel å ha en strategisk overvåkende mediebruk, er praksiser som i seg selv rommer stor 
individuell variasjon og dels går på tvers av skillelinjer.  

For det tredje kan slike forhold lede tankene hen til en enkel, tradisjonell forestilling av 
samfunnsborgere som enten aktive eller passive (og gjerne underforstått som gode eller dårlige). Men 
det kvalitative materialet viser at veiene til offentlig tilknytning er mange og kronglete. Noen er orientert 
mot overnasjonale enkeltsaker som miljø og klima, andre mot nasjonal politisk debatt, noen mot 
lokalmiljøets utfordringer. Andre finner kilder til samfunnsengasjement via sine yrkesliv, sine 
interesser, i kulturen eller via utfordringer i egen eller sine nærmeste livssituasjon. For de fleste er 
mediebruken sentral i deres tilknytning til offentligheten, men for mange er jobb eller nærmiljø deres 
primære offentlige arena. Mediebruk og offentlig engasjement på slike arenaer knyttes ofte tett 
sammen. Dette kommer for eksempel til uttrykk ved at yrke er en sentral faktor som former mediebruk 
hos mange, eller gjennom mediebruksmønstre som vi har beskrevet som sosialt orienterte eller 
lystbetont interessestyrte. Stort engasjement i familie og nærmiljø, eller fordypning i interesser man 
finner meningsfylte, kan være formende for hvordan man orienterer sin mediebruk og sin offentlige 
tilknytning mer generelt. Vi fant som nevnt stor variasjon, men svært få informanter som var lite 
medieinteresserte. Også i mer utvidet forstand kan vi si at de aller fleste viser en positivt vinklet 
interesse for samfunnet, og for offentlig tilknytning i en eller annen form. Der en dør til offentligheten er 
lukket, står et vindu vanligvis åpent. 

Forståelsen av hva offentlig tilknytning egentlig er har betydning for hvordan man vurderer borgernes 
engasjement for samfunnet de lever i. Om man, som har vært vanlig i en del forskning, fokuserer på 
interesse for tradisjonell politisk deltagelse og partipolitisk debatt, så må mange sies å ha et lunket 
engasjement. Men dette vil være et altfor snevert syn på hva offentligheten er, og på hvilke former for 
engasjement og praksiser som knytter en person til offentligheten. Våre forbindelsestråder til 
offentligheten er kanskje av ulike tykkelse og antall, og forbundet med litt ulike deler av denne, men vi 
er alle uløselig innvevd i denne offentligheten. Og her spiller mediene en sentral rolle. 

                                                                                                                                                                             
mulighetene som følger med ens klassesituasjon, 'the chances an individual has for sharing in the 
socially created economic or cultural "goods" that typically exist in any given society" (Economy and 
Society, 1973:203). 
27 Bjørn Strand og Øyvind Næss (2006) "Forskning på sosial ulikhet og helse i Norge", 
http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa94/del-iii-1b.pdf.   



 MEDIEBRUK OG OFFENTLIG TILKNYTNING 

Side 33 

MECIN-PROSJEKTET 
Denne rapporten presenterer de første resultatene fra forskningsprosjektet Mediebruk, kultur og 
offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i ”stordataens tidsalder” (MeCIn) ved Institutt for informasjons- 
og medievitenskap, Universitet i Bergen. Prosjektet ledes av professor Hallvard Moe, går fram til 2019 
og er hovedsakelig finansiert av Norges Forskningsråd gjennom KULMEDIA-programmet. MeCIn-
prosjektet tar i bruk ulike metodiske tilnærminger til studier av offentlig tilknytning. Rapporten er basert 
på et kvalitativt delprosjekt med dybdeintervjuer og mediedagbøker, utført høsten 2016 og ledet av 
førsteamanuensis Brita Ytre-Arne. Videre vil MeCIn-prosjektet i 2017 gjennomføre en survey med et 
landsrepresentativt utvalg, som vil bygge videre på resultatene som er presentert i rapporten. Les mer 
om prosjektet her: http://www.uib.no/prosjekt/mecin  

Rapporten er et fellesarbeid fra prosjektet. Brita Ytre-Arne har ledet arbeidet med kvalitativ 
datainnsamling, analyse og rapportskriving. Andreforfatterne (i alfabetisk rekkefølge) Jan Fredrik 
Hovden, Hallvard Moe, Torgeir Uberg Nærland og Hilde Sakariassen har deltatt i rekruttering, 
intervjuer og analyse og skrevet ulike deler av rapporten. Sisteforfatter Ingrid Aarseth Johannessen 
har arbeidet med analyser og intervjusammendrag til rapporten, samt transkribering. 

Brita Ytre-Arne er førsteamanuensis i medievitenskap ved UiB, og leder for kvalitativ datainnsamling i 
MeCIn.   

Hallvard Moe er professor i medievitenskap ved UiB, og leder for MeCIn-prosjektet.  

Jan Fredrik Hovden er professor i medievitenskap ved UiB, og leder for surveyen som skal 
gjennomføres i MeCIn.    

Torgeir Uberg Nærland er postdoktor ved UiB, og tilknyttet det kvalitative delprosjektet i MeCIn.  

Hilde Sakariassen er stipendiat ved UiB, og tilknyttet surveyen i MeCIn.  

Ingrid Aarseth Johannessen er forskningsassistent i MeCIn-prosjektet.   

 

Øvrige bidragsytere:  

Anders Helgerud har vært forskningsassistent i MeCIn og arbeidet med rekruttering, intervju, 
transkribering og administrasjon av mediedagboken.  

Andrada Munteanu og Guro Gjuvsland har vært forskningsassistenter og arbeidet med 
transkribering av intervju.  
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transkribering av intervju.  


