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Hufvudstadsbladet når dagligen 110 000 läsare via papperstidningen, e-tidningen  ■

och via  pekdatorn. På hbl.fi når vi dessutom varje vecka cirka 75 000 läsare. Totalt blir 
det här många olika läsvanor, många olika preferenser och många olika önskemål om 
vad Hbl ska och borde vara. Jag vågar påstå att det finns lika många förhållningssätt 
till Hbl som det finns läsare. Men det finns också många gemensamma drag hos Hbl:s 
stora läsekrets.  Åldersoberoende drag som gör att vi i dag kan säga att vi har cirka en 
handfull större målgrupper. I den här tidningen presenterar vi olika personer som alla 
representerar en av våra större läsargrupper.

Det du nu håller i din hand är en del av ett stort jobb vi har inlett på Hbl. Vi vill för- ■

djupa våra insikter om våra läsare för att bättre förstå hur, när och varför man läser vå-
ra produkter. Vi vill veta vilka delar som intresserar och vilka delar som borde utveck-
las. Vi vill veta mera om skillnaderna mellan att läsa papperstidningen och att läsa oss 
digitalt. Vi vill helt enkelt komma er närmare för bli ännu nyttigare.

För att Hbl ska vara en njutbar helhet, så jobbar vi även parallellt med våra annon- ■

sörer. Vi vill att läsarna ska få just den information de söker och att annonsörerna ska 
nå sina kunder. Vi vill ha en kontinuerlig dialog med både våra läsare och med våra an-
nonsörer för att nå ett gott gemensamt slutresultat.

En dialog betyder att det alltid måste finnas två parter. Vi vill därför höra vad just du  ■

tycker, vi vill ha innehållstips och vi vill att tröskeln ska vara låg när det gäller att ta 
kontakt med oss. Det här betyder inte att vi skulle börja tumma på vår egen journalis-
tiska linje, med opinionsjournalistik, med egna grävande artiklar eller med egna ana-
lyser. En viktig del av läsningen är att få aha-upplevelser och en minst lika viktig del av 
tidningsarbetet är att skapa sammanhang. Men det finns större utrymme för en verk-
lig dialog där ris och ros kan utmynna i nya och ännu mer relevanta tidningssidor för 
just dig.

Hör gärna av dig! 

 
Jens Berg 
ansvarig chefredaktör

Hej!
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Är ett starkt varumärke som den ledande nyhetstidning en på 
svenska i Finland. Hufvudstadsbladet kan läsas via olika ka-
naler. Du kan välja papperstidningen Hbl eller e-tidningen, du 
kan gå in på hbl.fi, du kan ladda ner eHBL för Ipad och Iphone, 
du kan läsa tidningen på flera pekdatorer via Pressreader eller 
välja mobilsajten m.hbl.fi.

• Vi finns i absoluta centrum av Hel-
singfors, på Mannerheimvägen 18.

• Kundservicen finns på 4:e våningen 
och är öppen måndag–fredag kl. 8.30–
16.30.

• Redaktionen finns på 5:e våningen.

• Telefon: 09 12531 (växel) 09 1253 500 
(kundservice).

• Vill du nå någon av oss kan du 
skicka e-post till fornamn.efternamn@
hbl.fi.

• Vill du annonsera? Ring 09 1253 551 
eller skicka e-post till annons@hbl.fi.

• Hufvudstadsbladet grundades 1864 
av August Schauman. Landet var då 
en självstyrande del av det ryska im-
periet och Helsingfors landets huvud-
stad med cirka 25 000 invånare. Det 
första numret utkom måndagen den 
5 december och bestod av ”fyra i tre 
spalter uppdelade sidor med 35 cm 
höjd och 25 cm bredd”. Upplagan låg 
det första året på cirka 500 exemplar. 
Hufvudstadsbladet var den första av 
stadens tidningar som bars hem till 
prenumeranterna på efternatten. 

• 1885 sålde August Schauman sitt 
livsverk till den 24-årige Arthur R 
Frenckell. Priset var 80 000 mark. Två 
år senare trycktes Hufvudstadsbladet 
i 5 000 exemplar dagligen och blev 
landets största dagstidning. År 1896 
köpte Hbl Finlands första rotations-
press.

• Det namn som vanligen främst för-
knippas med Hufvudstadsbladet är 
publicisten Amos Anderson. Han köp-
te tidningen 1921 och tog 1928 också 
över chefredaktörsjobbet. Tidningens 
upplaga steg till hela 80 000 exemplar 
under slutet av kriget. Efter att Ander-
son lämnade chefredaktörsjobbet 1945 
stannade han kvar i bolagets styrel-
se till sin död 1961. Anderson, som in-
te hade några arvingar, testamentera-
de hela sin förmögenhet till Förening-
en Konstsamfundet, som genom KSF 
Media i dag äger varumärket Hufvud-
stadsbladet.

• Hbl trycks i dag i Vanda, i eget tryck-
eri som finns på Mårtensbyvägen 11 B.

Här hittar du oss

Så här kontaktar du oss

Med sedan 1864

Den här tidningen
• är en bilaga till Hufvudstadsbladet  • trycktes den 21 oktober 2011  • delas ut till alla Hbl:s prenumeranter den 5 november 2011.
• Lina Laurent har skrivit texterna • Karl Vilhjálmsson har fotograferat •  Mikael Bobacka och Maija Hurme har gjort grafiken  
• Marita Granroth har gjort layouten • Lotta Holm har gjort researchen
• Läsarna på pärmbilden är Karin Kullberg och Olle Häggblom.
• Pärmdesign: Karl Vilhjálmsson, Björn Heselius, Marita Granroth. 
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Familjen 
Åberg

Här blandas svenska och 
finska naturligt. Föräldrar-
na talar finska med varan-
dra och sitt eget moders-
mål med barnen, Hannele 
finska och Johan svenska. 
Sinsemellan talar barnen 
Felix och Sofia svenska.

De pratar 
– och läser
Den som nu tror att familjen inte gör nå
got annat än läser tidningar dagarna i än
da har fel. Barnen Felix och Sofia är akti
va fotbollsspelare och tillbringar en stor 
del av sin fritid på träningar och match
er. 

Föräldrarna Hannele och Johan jobbar 
båda men hinner ändå skjutsa barnen till 
träningar, sälja kaffe på turneringar, gå 
på teater, bio och konserter. Dessutom är 
hela familjen samlad varje dag så att al
la hinner prata med varandra en stund. 
Och är det en bra fotbollsmatch på kväl
len så samlas familjen framför tv:n i var
dagsrummet. 

Hemligheten? Tidigt upp på morgonen 
och sent i säng. 

Diskuterar webbplatser
Familjen Åberg har bott i Korso i över 
15 år.

– Då vi flyttade hit fanns det två andra 
familjer där mamman var finskspråkig 
och pappan svenskspråkig. Vi var alla 
med i Barbakicka, en tvåspråkig fören
ing för barnkultur i Korso, säger Han
nele.

De tre familjerna håller fortfarande 
kontakt och träffas hos varandra för att 
äta eller spela kortspel, och föräldrarna 
går tillsammans på teater. 

Ett flygplan passerar på låg höjd men 
ingen av familjemedlemmarna reage
rar. 

– Speciellt under veckosluten är det 
många avgångar och planen åker rakt 
ovanför vårt hus. Det stör inte för vi har 
vant oss, säger Johan.
Ni är rätt aktiva medieanvändare – hur 
kommer det sig?
– Vi har alltid varit det så medieanvänd

Sofia, Felix, Hannele och Johan Åberg är 
storkonsumenter av tidningar och tid-
skrifter. Till familjens postlåda kommer 18 
olika tidningar, som alla blir lästa. 

ningen är ingenting som plötsligt har 
ökat. Det är något i personligheten som 
gör att man vill ha en bred allmänbild
ning och så kräver också jobbet att man 
vet mycket om en massa olika saker, sä
ger Hannele.
Diskuterar ni ofta medieanvändningen 
hemma?
– Vi har aldrig haft det problemet att bar
nen skulle sitta framför datorn eller te
ven fem timmar i ett sträck. Hobbyer
na tar så mycket tid att det inte uppstått 
sådana situationer. Som familj skulle vi 
ändå inte godkänna att medierna tog för 
mycket tid, säger Hannele.

Felix kompletterar:
– Nu då jag har haft en skada i foten 

och inte kunnat träna så är jag mera med 
kompisarna än annars. Jag har också 
gått i bilskola och ska snart få körkort, 
hoppas jag. 
Hur är det med innehållet på webben, 
talar ni om det?
– Ja, vi har ofta diskuterat hurdana sidor 
man inte ska gå in på. Mina egna räds
lor för dåligt innehåll gäller främst tan
ken på att pedofiler kan ta kontakt med 
barn via Facebook eller andra sidor. Se
dan vill jag inte heller att barn och unga 
ska gå in på porrsidor eftersom de då får 
helt fel bild av sex och samlevnad, säger 
Hannele.
Vad har barnen lärt er föräldrar om web-
ben?
– Vi använder båda webben mycket och 
barnen har öppnat ögonen för oss till ex
empel när det gäller Facebook. Vad nät
verket handlar om och helt konkret hur 
man skriver inlägg och uppdaterar, sä
ger Hannele, och resten av familjen in
stämmer.

MEDIEPROFILER: VETGIRIG, AVSLAPPNAD

Många tiDningar. Felix, Sofia, Hannele och Johan 
Åberg är aktiva medieanvändare. Både tidningar, 
webb, radio och tv ryms med i deras mediedygn.  KARL 

VILhjáLMSSON

18
tidningar och tidskrifter kommer hem till familjen: Huf-
vud     stadsbladet, Helsingin Sanomat, Goal, Maali, Kalle 
Anka, Frida, Demi, Tiede, Det bästa, Forum för ekonomi 
och teknik, Tekniikka ja talous, Gula bladet, Gloria, Plaza, 
Talo ja Koti, Kotivinkki, Avotakka och Oma koti.

Himos är vinterfavorit
Familjen reser årligen till ett resmål längre bort. Familjen har 
bland annat rest till Thailand, Egypten, Bulgarien eller någon an-
nan varm plats. Himos hör till en av de inhemska vinterfavori-
terna, eftersom barnen och pappa gillar att åka snowboard och 
mamma slalom. Drömresan är att en dag åka till Barcelona för att 
se stadens fotbollslag möta Real Madrid på hemmaplan.      

Fotbollen förenar
Fotbollen samlar hela familjen. Både då det gäl-
ler barnens träningar och matcher och då det 
kommer bra matcher på tv. Då sätter sig alla fyra 
framför samma tv och hejar på sina respektive 
favoritlag, bland andra Barcelona och Real Mad-
rid. 

MIN TIDNING/HUFVUDSTADSBLADET     54     HUFVUDSTADSBLADET/MIN TIDNING



SaMMa intreSSe. 
Sofia och Felix 
Åberg spelar fot-
boll på fritiden och 
brukar sällan sitta 
långa tider framför 
datorn eller teven. 

Nyheter 
om fotboll 
viktigast
Då Felix vaknat går han till postlådan 
efter tidningarna. Han läser sportsi
dorna i Hbl, inget annat, om det inte 
hänt något stort som blivit en världs
nyhet. 

– Jag läser helst om fotboll. Jag tyck
er om Hbl:s sportsidor eftersom där 
finns tillräckligt mycket om fotboll. 
Jag gillar också kolumnerna och 
har ofta samma åsikt som Jonas von 
Wendt. 
Finns det något du inte läser på sport-
sidorna?
– Jag läser inte om finska ligan eller 
om hockey. Fast om det inte finns nå
got annat om fotboll så läser jag nog 
om både den inhemska ligan och 
andra sporter också. 
Vad är bra sportjournalistik?
– Den som skriver ska kunna ämnet 

jättebra och veta mycket. Ibland läser 
jag sportartiklar där fakta inte stäm
mer och tänker att jag själv kunde ha 
skrivit en bättre text.
Gillar du att sportjournalisterna har 
egna åsikter?
– Ja, man får mera information på det 
sättet och så kan man jämföra sina eg
na tankar eller gissningar med jour
nalisternas.
Är det viktigt för dig att det du läser 
stämmer?
– Tja, Sportexpressen skriver gans
ka mycket om transferrykten som 
sedan visar sig vara bara rykten. Det 

stör inte så mycket eftersom man än
då i slutändan får veta om tidningen 
eller man själv har rätt. Den rätta in
formationen brukar man hitta på Ue
fas sidor eller i Hbl.
Om du jämför Sportexpressen med 
Hbl – vad är skillnaden?
– Sportexpressen skriver en massa 
om svenska spelare och berömmer 
dem jättemycket. De tycker till exem
pel att Zlatan är världens bästa anfal
lare men det är han inte.
Vem är det då?
– Messi förstås, svarar Felix med själv
klarhet i rösten.

Jobbar: Som inköpschef.
Aktiv på sociala medier. Har nyligen 
registrerat mig på Facebook, mest för 
jobbets skull. Jag är inte vän med barnen 
på FB, någon gräns ska det vara och vi 
talar med varandra här hemma. Jag 
behöver inte övervaka dem på webben. 

Intressen: Trädgårdsskötsel och 
inredning. Jag syr själv våra gardiner 
och kuddöverdrag och gillar att göra det 
vackert omkring mig. Jag tycker också 
om att gå på konsert tillsammans med 
Johan, senast såg vi Eric Clapton och Bon 
Jovi.

Läser: Tidningar och tidskrifter. På 
semestern också pocketböcker. Annars 
hinner jag inte läsa så mycket.

Fortskaffningsmedel: Egen bil.

Senaste film: Black Swan. 

Skola: Går i åttan i Helsinge skola.

Intressen: Spelar fotboll i Kopse, rider 
och tycker om att vara med kompisar.

Musik: Allt som är nytt, bland annat 
Lady Gaga.

Favoritwebbplatser: Facebook, 
Iltalehti och Youtube.

Fortskaffningsmedel: Buss.

Senaste film: Bad Teacher.

Jobbar: Med industriförsäljning.

Intressen: Att bygga, just nu jobbar jag 
med gården framför huset. Musik, 
teater och film.

Senaste teater: Pink Noise. Vi brukar 
gå på olika teatrar, både svenska och 
finska, beroende på var det går en 
intressant pjäs.

Favorit webbplatser: Foreca, Kauppa-
lehti. 

Fortskaffningsmedel: Egen bil. 
Aktiv på sociala medier? Nej.

5.30 
Vaknar, gör mig färdig och 
läser eller bläddrar igenom 
Helsingin Sanomat och 
Hufvudstadsbladet. Jag läser 
kanske också några e-post- 
meddelanden samtidigt.

7.15 
Åker jag till jobbet med bil. I 
bilen lyssnar jag på Ylen 
Aikainen.

8–19 
På jobbet läser jag och 
besvarar e-post och 
sitter på möten. 
Jag hinner inte 
surfa på webben 
eller sköta privata 
ärenden, men på 
grund av jobbet går 
jag ibland in på Wikipedia. 
Jag läser också Kauppalehti 
på jobbet varje dag.

20–21 
Kommer hem och läser Hesari 
på nytt. Jag tittar alltid på 
minst en nyhetssändning, 
oftast blir det nyheterna 
klockan tio på MTV3. Jag 
kollar min e-post och om det 
kommer en bra fotbollsmatch 
tittar hela familjen på den.

23.00 
Läggdags.

6.30 
Vaknar alltid en timme innan 
jag ska till skolan. Så om jag 
inte börjar åtta stiger jag upp 
senare. Om jag har en lugn 
morgon så lyssnar jag på NRJ 
på radion medan jag gör mig 
klar. Jag läser serierna i Hbl, 
och om det hänt något stort så 
läser jag också andra sidor i 
tidningen.

7.30 
Jag hinner inte äta frukost så 
jag tar den med mig och äter 
då jag kommit till skolan.

8–14 
I skolan följer jag inte med 
medier. Ibland använder vi 
dator under lektionen och då 
går jag in på Facebook.

15.00 
Efter skolan brukar jag vara 
tillsammans med mina 
kompisar. Ibland tittar jag på 
tv (MTV och SUB), ser en film 
eller surfar på webben. Jag går 
oftast in på Iltalehti, Facebook, 
Youtube och på vårt fotbolls-
lags webbplats på Jalkkis.net.

16–18 
Har jag träningar och är med 
kompisar.

22.30 
Läggdags. Före det tittar jag på 
film, på fotboll eller surfar på 
webben.

6.30 
Väckarklockan ringer och jag  
stiger upp efter att mamma 
eller pappa kommit och väckt 
mig. Hämtar tidningen och 
läser sportsidorna i Hbl medan 
jag äter frukost.

7.30 
I bussen läser jag gratistid-
ningen Metro.

8–15
Under skoldagen använder jag 
inte medier om vi inte 
använder datorerna under 
någon lektion. Då kollar jag 
alltid Facebook samtidigt. 

16.00 
Efter skolan beror mitt 
program på om jag har 
fotbollsträningar eller inte. Om 
jag inte har det så surfar jag 
ofta en liten stund på nätet, på 
Facebook och lagets webb-
plats och sedan träffar jag 
mina kompisar. 
20–22 
På kvällen ser jag ibland på tv 
om det kommer en bra match. 
Jag surfar också på Facebook, 
Sportexpressen, Iltalehti och 
Youtube. Där tittar jag på alla 
de mål som jag har missat på 
teve. 

22.30 
Läggdags. 

6.30
Vaknar och tittar på väder-
prognosen på min telefon. Det 
har blivit en vana. Jag 
bläddrar genom båda 
morgontidningarna samtidigt 
som jag äter frukost.

7.30 
Åker jag till jobbet och lyssnar 
på Radio Vega i bilen. Om 
barnen är med byter de till 
någon musikanal.

8–16 
På jobbet läser jag ibland 
dagstidningar på webben: 
Aftonbladet, Ilta-sanomat, 
Iltalehti, Kauppalehti och Hbl.

17.00 
Kommer jag hem. Under 
vardagarna är det jag som 
köper och lagar mat. Om 
barnen har träningar skjutsar 
jag dem dit och står och talar 
med de andra föräldrarna vid 
sidan av planen. På kvällen 
tittar jag på tv-nyheterna, 
ibland ser jag en film eller en 
dokumentär och så tittar jag 
på sport.

23.00 
Innan jag går och lägger mig 
surfar jag på datorn. Jag 
besöker samma sajter som på 
dagen men beroende på vad 
som är aktuellt blir det också 
andra sidor. Om vi är på väg 
på en resa letar jag efter resor 
eller, till exempel då vi skulle 
köpa ny bil, surfade jag ganska 
mycket på bilsidor. 

FAMILJEN ÅBERGS MEDIESCHEMA

HANNELE, 46 JOHAN, 47
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Vaknar
Vaknar
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Skola: Abiturient i Helsinge gymnasium.
Intressen: Spelar fotboll i PK-35, gillar 
att vara med kompisar och lyssna på 
musik.

Musik: Lyssnar mest på rap och hip-hop, 
laddar ner musiken gratis från nätet.
Favoritwebbplatser: Facebook, Uefas 
webbplats, Sportexpressen, Iltalehti och 
Youtube.

Följer med: Engelska, spanska, tyska och 
italienska ligan  och alla matcher där det 
spelas bra fotboll. Finska ligan följer jag 
inte med. Vi har Canal Plus så vi kan se 
de flesta matcherna. 
Kollar text-tv? Ja, för att snabbt få reda 
på de senaste sportresultaten. Speciellt 
viktigt om jag har slagit vad.

Fortskaffningsmedel: Buss till skolan, 
snart egen bil.

Senaste film: Vares 3.

SOFIA, 14 FELIX, 18

Medieprofil 1

I vår undersökning om 
mediekonsumtionen identi
fierades olika läsargrupper. 
En av dem är de avslapp
nade, som i familjen repre
senteras av Felix, 18.

• Intresserad av mu-
sik, filmer och nöjen. 
Konsumerar gärna 
medier för att kopp-
la av och njuta. An-
vänder många medi-
er simultant, men of-
ta ytligt. I alla medi-
er är det främst lätt-
sammare kanaler, 
tidningar och sajter 
som toppar listan.

• Prövar gärna på 
nya medieprodukter 
och upplever att so-
ciala medier är vik-
tiga. Internet är det 
allra viktigaste medi-
et. Konsumerar mest 
medier via internet, 
tv och mobil.

• 21 % av hbl:s mål-
grupp tillhör den här 
gruppen.

Medieprofil 2

I vår undersökning om 
mediekonsumtionen iden
tifierades olika läsargrup
per. En av dem är de vet
giriga, som i familjen repre
senteras av Hannele, 46.

• Intresserad av 
ärenden som berör 
hemorten och Fin-
land. Tycker om att 
vara på stugan och 
röra sig i naturen. 
Bryr sig om miljön. 
Litteratur, teater och 
konst hör också till 
intressena. 

• Får nyheterna 
främst från dags-
tidningen, som lä-
ses på morgonen. 
Ser ibland på mor-
gon-TV. Dagstidning-
arna upplevs viktiga 
för att få fördjupning 
kring nyheterna. Vill 
läsa bakgrunden och 
förstå sammanhang-
et. Ser inte så myck-
et på tv men lyssnar 
på radio som ofta får 
vara på i bakgrun-
den.  På radio och tv 
är det Yle:s kanaler 
som gäller. Uppskat-
tar att mediekon-
sumtionen kommer 
att fortsätta på sam-
ma sätt i framtiden.

• 28 % av hbl:s mål-
grupp tillhör den här 
gruppen.
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7.00
Väckning, knäpper 
genast på tv:n, SVT, 
och låter den stå 
på i bakgrunden då 
jag äter frukost.

Tittar på 
tv-nyheterna på 
SVT eller TV4 och 
åker sedan till 
jobbet.

7.15
På tåget surfar jag på 
mobilen. Jag går in på 
Aftonbladet, Hbl och 
Oikotie, för att läsa 
bostadsannonser.

8–16
På jobbet kollar jag inte in några medier, 
det är en princip jag försöker hålla fast 
vid.  Om det är en långsam dag kan det 
hända att jag läser nyheterna på mobilen 
på lunchpausen. Ibland ringer jag också 
videosamtal till min fru.

16.15
I tåget surfar jag på 
mobilen på nytt eller 
lyssnar på musik 
genom Spotify.

17.00
Hemma försöker jag låta bli att 
knäppa på tv:n. Det är lättare nu 
sedan vi fick barn. På kvällarna 
pratar vi också ofta med mina 
föräldrar i Sverige via Skype 
eller messenger.

20.30–22 
Tv-kväll med Kaisu. Vi brukar 
titta på matprogrammet Halv 
åtta hemma hos mig, på 
Robinson, House och en del 
andra program.

23.00
Avslutar vanligtvis kvällen med 
att se på nyheterna på tv4 . 

  

Drömmer om att en dag 
få läsa Hbl i lugn och ro 
på veckoslutet igen. Nu 
är det webbtidningen 
som gäller.

Varvar ner 
med medier

Per Möller drömmer om den dag då 
han återigen har lugna och långsam-
ma veckoslutsmorgnar.

– Jag vill dricka kaffe och läsa tid-
ningen utan brådska. Innan vår dot-
ter Selma föddes fick jag Hufvud-
stadsbladet under veckosluten. 

I dag läser Möller Hufvudstadsbla-
det på webben. Han gjorde ett uppe-
håll i prenumerationen eftersom han 
märkte att tidningen allt oftare blev 
liggande oläst. Också hustrun Kaisu 
Möller avslutade sin prenumeration 
på Helsingin Sanomat eftersom hon 
inte heller har samma ro att läsa tid-
ningen som förr. 

– Orsaken till att jag började prenu-
merera på Hbl var att jag var avund-
sjuk på Kaisu. Då hon fick Hesari på 
helgerna kunde hon sitta hur länge 
som helst och läsa tidningen. Jag vil-
le också göra det.
Vad tycker du om i Hufvudstadsbla-
det?
– Jag älskar formatet, det är det bäs-
ta som finns. Tidningen är lätt att lä-
sa och lätt att hålla i. Du vet det svens-
ka uttrycket lagom: den är lagom. Hbl 
ger en bra överblick över vad som har 
hänt i Helsingfors och i Finland, på 
svenska.

Till Finland med kärleken
Möller flyttade till Finland 2007, för 
att leva tillsammans med Kaisu. Hon 
studerade till lärare vid Uleåborgs 
universitet och hade varit utbytes-
student i Malmö där Per bodde.

Per sålde sina möbler hemma i 
Malmö , sade upp sig från jobbet och 
flyttade tillsammans med Kaisu till 
Uleåborg. 

Två händelser har påverkat Per Möllers vardag  
under det senaste halvåret. Den största och viktigaste 
är att han blivit pappa, den andra är att han skaffat 
en smarttelefon. 

Per Möller, 31

Familj: Hustrun Kai
su och dottern Selma, 5 
månader.

Språk som talas hemma: 
Svenska och finska. Per 
och Kaisu talar svenska 
med varandra och Kaisu 
talar finska med Selma. 

Bor: I en hyresbostad i 
Lassas i norra Helsing
fors.

Uppvuxen: I Eslöv. Bod
de i Malmö då jag träf
fade min fru. Har stude
rat informationstekno
logi i Uleåborg.

Jobbar som: Patent
assistent på en patent
byrå.

Fritidsintressen: Träffa 
vänner och gå på lopp
marknad. Gillar ock
så långa barnvagnspro
menader, inomhusklätt
ring, badminton och att 
åka till sommarstugan i 
Kangasala.   

Transportmedel: Buss, 
tåg, cykel och bil. 

Aktiv på sociala medi-
er? Nej. Har ett Face
bookkonto men uppda
terar sällan. Håller kon
takt med familj och 
vänner i Sverige genom 
Skype och Messenger. 

– Det var raka puckar i vårt förhål-
lande från första början. 

I Uleåborg började Per studera IT 
vid Uleåborgs yrkeshögskola. Efter-
som han inte kunde finska fick det bli 
en engelskspråkig utbildning. 

– I början var Kaisus och mitt ge-
mensamma språk engelska. Med ti-
den blev det en vild blandning av eng-
elska och svenska och till slut bytte vi 
helt till svenska. 

Emellanåt saknade Per ändå att hö-
ra rikssvenska omkring sig. 

– Jag fick det rikssvenska tv-pake-
tet i födelsedagspresent av Kaisu och 
vi tittar fortfarande mest på svensk 
tv hemma.

Kaisu och Per har ofta diskuterat 
sitt tv-tittande, speciellt efter att Sel-
ma föddes.

– Det är otroligt vilken dragnings-
kraft teven har på små barn. Om Sel-
ma råkar får syn på den blir hon helt 
hypnotiserad. Vi kommer att hålla 
henne borta från teven så länge det 
går.

– Innan Selma föddes tittade vi allde-
les för mycket på tv och den slogs på 
så fort vi kom hem från jobbet. I dag 
kan vi ha dagar då vi inte alls tittar på 
teve. Det är skönt med tystnaden och 
man får så mycket mera gjort. 

Smarttelefonens intåg
Per Möller levde länge utan mobilte-
lefon. 

Han var tjugo år då han skaffade 
sin första mobil och hade länge gam-
la, omoderna modeller utan finesser. 
Hans fru hade samma filosofi.

– För sex månader sedan hände nå-
got. Kaisus telefon gick sönder och 

MEDIEPROFIL: MÅTTLIG

TvångsbeTeende? Skapar man sig ett bero-
ende genom att hela tiden vara uppkopplad, 
frågar sig Per Möller. Han ser ändå fler förde-
lar än nackdelar med smarttelefonen.
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hon bestämde sig för att skaffa en 
smarttelefon. Jag insåg hur spartansk 
och tråkig min gamla telefon var och 
två dagar senare hade jag köpt en li-
kadan smarttelefon som Kaisu. 

Eftersom den nya telefonen påver-
kat Möllers vardagliga beteende rätt 
mycket har han funderat en hel del 
på sin egen och på andras mediekon-
sumtion och sättet olika personer 
hanterar sina smarttelefoner på.

 – Jag ogillar vanan som många har, 
speciellt män, att lägga sin telefon på 
bordet då man träffas för att umgås. 
Man ska hela tiden vara tillgänglig 
och det känns som om det när som 
helst kan hända något som är vikti-
gare än mötet med vännen.

Ett tvångsbehov?
– Mycket har förändrats sedan jag 
skaffade den nya telefonen. Telefo-
nen åker alltid upp ur fickan i tåget 
och jag kan sitta och surfa på den rätt 
ofta. Jag kritiserar ibland mig själv 
för mitt beteende och vet att det är 
motsägelsefullt. 

– Man skapar sig ett tvångsbehov av 
information som kan bli ett likadant 
beroende som spelmissbruk eller al-
koholmissbruk. 
Vilka sajter besöker du alltid?
– Oikotie, för att kolla in bostadsan-
nonserna. Aftonbladet, även om jag 
anser att där finns mycket smörja. Jag 
läser också Sydsvenskan för att veta 
vad som händer i mina hemtrakter i 
Skåne. Sedan går jag alltid in på Hbl.fi 
för att få nyheter från Finland.
Vad tycker du om Hbl.fi?
– Efter remaken är Hbl.fi snygg, mo-
dern och väldigt överskådlig, med de 
mest lästa och mest kommenterade 
nyheterna listade under huvudnyhe-
terna. Annonserna stör mig inte lika 
mycket som på Aftonbladet.
Vill du själv välja dina nyheter eller 
tar du hellre emot en bred helhet?
– Jag vill ha ett brett utbud av nyheter 
och läsa om sådant som jag kanske 
inte skulle hitta av mig själv. Om jag 
själv väljer mina nyheter så begrän-
sar jag mina egna vyer och riskerar 
att missa eller upptäcka sådant som 
är intressant. 
Är det något du inte gillar i medie-
världen?
– Jag är bland annat kritisk till att det 
är så mycket hemska och negativa ny-
heter. Jag förstår att mord och olyck-
or är enorma tragedier för dem som 
berörs direkt, men vilken roll spelar 
de ur ett större samhälleligt perspek-
tiv? Jag vill läsa mer om positiva hän-
delser.
Om du skulle få bestämma innehållet 
i en artikel i morgondagens tidning, 
vad skulle den handla om?
– Svårigheten att som förstagångs-
köpare komma in på bostadsmark-
naden i Helsingfors. Bostadspriser-
na har trissats upp oerhört mycket 
under de senaste åren. Vi vill köpa en 
bostad men inte vara beroende av bil, 

Skype 
och Windows Messenger är 
viktiga för att hålla kontakt 
med vänner och familj i Sve-
rige.

10 euro
betalar Per i månaden för att 
få tillgång till Spotify premium. 
Tjänsten ger användaren tillgång 
till det webbaserade musikbiblio-
teket utan reklamavbrott.   

Medieprofilen

I vår undersökning om medie
konsumtionen identifierades 
olika läsargrupper. En av dem 

är de måttliga. 

• Att ha egen tid är vik
tigt för den måttliga 
medieprofilen. De egna 
hobbyerna är en viktig 
del av medieprofilens 
liv. Tillbringar gärna tid 
i köket.

• Läser gärna dagstid
ningar och lyssnar på 
radio men söker inte 
fördjupning utan nöjer 
sig med att få veta det 
mest väsentliga om ny
heterna. Konsumerar 
måttligt med medier i 
nöjessyfte. Är inte så in
tresserad av nya, digi
tala former av medier. 
Uppskattar att medie
konsumtionen kommer 
att fortsätta på samma 
sätt i framtiden.

• 21 % av Hbl:s målgrupp 
har den här profilen

Min mamma 
skaffade en 
smartphone  
före mig.’’

Selma talar med sina farföräldrar en gång i 
veckan. De ser varandra genom videokontakt 
på datorn. Min egen telefonräkning har bli
vit mycket mindre sedan jag började ringa till 
Sverige genom Skype på mobilen, säger Per.

över 50%30–49%

VÅRA LÄSARE VAR?
Hbl:s täckning i kommuner där de svensk- 
eller tvåspråkiga hushållen är 100 eller fler.

10–29%1–9%

Hangö 
1 880
35 %

Raseborg 
8 280
37 %

Ingå 
1 610
48 %

Sjundeå
810
38 %

Kyrkslätt
3 590
46 %

Esbo
13 790
54 %

Grankulla
2 530
78 %

Helsingfors
33 870
66 %

Sibbo
3 330
44 %

Vanda
3 240
37 %

Nurmijärvi
200
27 %

Kervo
220
33 %

Träskända
220
36 %

Tusby
280
29 %

Mäntsälä
70
27 %

Hyvinge
230
39 %

Vichtis
240
30 %

Lojo
580
24 %

Borgå
6 010
32 %

Lovisa
3 080
36 %

Lappträsk
390
36 %

Mörskom
50
21 %

Askola
40
16 %

Borgnäs
30
18 %

Salo
220
23 %

Kimitoön
1 900
32 %

Väståboland
2 680
26 %

Nådendal
90
21 % Åbo

3 860
28 %

Lundo
30
9 %

Reso
60
12 %

Nystad
30
18 %

Korsholm
520
4 % Vasa

1 540
8 %

Malax
140
3 %

Vörå-Maxmo
220
4 %

Nykarleby
400
6 %

Pedersöre
340
4 %

Jakobstad
1 240
10 %

Kronoby
290
5 %

Larsmo
160
5 %

Korsnäs
80
4 %

Närpes
350
4 %

Kaskö
50
10 %

Kristinestad
310
7 %

Tavastehus
190
49 %

Jyväskylä
190
39 %

Kotka
230
24 %

Kouvola
200
39 %

Lahtis
250
44 %

31 % 
av de svensk- och tvåspråkiga hushållen läser Hbl

Sottunga
30
22 %

Kumlinge
60
16 %

S:t Karins
240
16 %

Björneborg
270
38 %

Tammerfors
840
48 %

Kökar
40
13 %

Vårdö
100
25 %

Brändö
80
19 %

Föglö
110
21 %

Lemland
220
14 %

Mariehamn
2 420
21 %

Eckerö
100
11 %

Jomala
510
15 %

Hammar-
land
170
12 %

Geta
70
16 % 

Finström
350
15 %

Saltvik
240
14 %

Sund
130
13 %

Lumparland
80
21 %

Källa Google Analytics, 1–30.9.2011

HBL.FI-BESÖKARNA
KOMMER FRÅN ...

Finland

60 %

Sverige 

26 %

Övriga Norden

3 %

8 %

Övriga Europa

USA

2 %

Uleåborg
160 läsare
31 % av hushållen

Källa Upplagekontroll 2010

Karleby
630
8 %

så bostaden borde finnas på cykelav-
stånd från centrum. 
Läser du också finska tidningar?
– Nej, men nu har jag hittar Hesari 
som app för min smarttelefon så för-
hoppningsvis kommer det att förbätt-
ra min finska. Jag läser också finska 
på Arbis. 
Vad tror du om din mediekonsum-
tion i framtiden?
– Jag vill öka min medvetenhet om 
hur jag konsumerar medier. Jag ogil-
lar tanken på att ständigt vara mot-
taglig för information men det är fan-

tastiskt att den finns lättillgänglig vid 
behov. Min familj och mitt barn är allt 
för mig. 
Kommer du att kasta smarttelefo-
nen i sjön?
– Nej. Behovet av telefonen skapa-
des i samma ögonblick som den in-
förskaffades. Eftersom den är lätt att 
ta med är den också utmärkt då man 
vill upptäcka nya platser då man är 
ute på stan, till exempel nya lopp-
marknader.

MEDIEPROFIL: MÅTTLIG
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5.00
Vaknar, hämtar 
Hbl och lägger 
mig i sängen 
för att läsa. 

11.00 
Efter en stunds vila fortsätter 
jag läsa. Skickar sms till min 
son. Under dagen läser jag, 
går till matbutiken eller så 
gör jag andra ärenden.

17.00
Knäpper på tv:n tidigast fem på eftermiddagen. Jag 
tittar ofta på nyheterna, reprisen av Min morgon, Vem 
vet mest? på SVT och så följer jag Poliisi-tv. Mitt 
intresse för det sistnämnda programmet har att göra 
med mitt yrke och det jag jobbade med tidigare. 

22.00
Går och lägger mig. 
Läser kanske lite 
före det, en tidning 
eller en roman. 

  

Ger fem gåvoprenumerationer till familjemedlemmar 
och släktingar. Hon tycker att det är en bra present 
och något som alla har glädje av. 
”Jag fortsätter ge tidningen till mina barn och barn-
barn så längde de är intresserade av att få den.  
Ingen har klagat ännu.”

Start i ottan 
med Hbl 

Då Ågot Grahn föddes i Kristinestad 
1922 var Finland en ung nation som 
återhämtade sig från ett inbördeskrig. 
När hon var en ung kvinna och skul-
le skriva studenten i Svenska flicksko-
lan i Borgå bröt vinterkriget ut. Ågot 
Grahn fick därför sin studentmössa 
utan att skriva något studentprov. Ef-
ter det läste hon juridik vid Helsing-
fors universitet och jobbade bland an-
nat som justitierådman och notarie. 
Tillsammans med sin man Harald 
Grahn fick hon fem barn.

– Visst var det lite ovanligt att en yr-
kesarbetande kvinnlig jurist fick så 
många barn på den tiden, säger hon. 

Ågot Grahn bjuder på kaffe och bul-
le hemma i lägenheten i Tölö. Skåpet 
i vardagsrummet pryds av bröllops-
foton och studentfoton av barn och 
barnbarn. Framför teven står en gam-
mal gungstol, där Ågot ofta sitter på 
kvällarna. Då hon ser på teve använ-
der hon extra hörlurar eftersom hon 
med åren fått nedsatt hörsel. 

–  Tyvärr är det inte lika roligt att 
gå på teater längre eftersom jag inte 
hör lika bra som förr. Jag brukar än-
då gå på sommarteater och har varit 
på både Lurens och Raseborgs som-
marteater. 

Radion är inte på i bakgrunden 
hemma hos Ågot. Hon vill antingen 
ha lugnt och tyst omkring sig eller tit-
ta koncentrerat på teve. 

Tidigt upp
På väggen i gästrummet hänger tex-
tilier designade av Dora Jung. Här 
brukar Ågots mellersta dotter sova 
då hon hälsar på sin mamma. Telefo-

För Ågot Grahn är Hufvudstadsbladet en daglig  
bekant som hon läser från pärm till pärm. Det är en 
tidning som funnits i hennes hem ända sedan hon 
var liten flicka, i över 80 år.

Ågot Grahn, 89

Bor: I egen bostad i Tölö 
i Helsingfors.

Familj: Fem barn, nio 
barnbarn och fyra barn-
barnsbarn.

Kär plats: Sommarstället 
i Pernå där jag tillbring-
ar veckoslut och somrar.

Yrkesliv: I dag pensio-
när, har tidigare jobbat 
bland annat som jurist 
på Sjöfartsstyrelsen.

Intressen: Vattengym-
nastik. 

Bok på nattduksbor-
det: Utrensning av So-
fi Oksanen, men den är 
så mörk i sin stämning 
att jag bara läser lite i 
taget.

Använder inte internet. 

nen ringer och det är sonen som frå-
gar om Ågot vill följa med till Pernå 
under veckoslutet. 

– Jag brukar skicka ett sms till ho-
nom varje förmiddag för att bekräf-
ta att allt är bra med mig. Om jag in-
te hört av mig brukar han ringa och 
fråga hur jag mår. 

Grahns make gick bort för snart tju-
go år sedan och i dag lever hon en-
sam. Om hon inte är på landet beror 
dagsprogrammet på vilken veckodag 
det är. En gång i veckan tar hon spår-
vagnen till Folkhälsans seniorhus där 
hon går på vattengymnastik. Hon pro-
menerar till matbutiken varje dag, be-
söker regelbundet en fysioterapeut 
och träffar sina barn.

– Själv är jag enda barnet och jag är 
glad över att ha så många barn och 
barnbarn. Mitt liv skulle vara myck-
et ensamt utan dem

Ågot Grahns dag börjar tidigt. Oftast 
stiger hon upp då Hufvudstadsbladet 
dimper ner genom brevinkastet.

– Det första jag gör på morgonen är 
vanligen att jag går efter Hbl och läg-
ger mig i sängen för att läsa. Tidning-
en blir inte färdigläst om jag ska nå-
gonstans på dagen och då läser jag vi-
dare på kvällen. Frukost äter jag tidigt 
på efternatten.
I vilken ordning läser du tidningen?
– Från början till slut. Ibland börjar 
jag med korsordet eller med sudokun 
som finns längre bak i tidningen. Le-
daren läser jag nästan alltid men en 
del artiklar hoppar jag över, annars 
tar läsandet hela dagen.
Finns det något du aldrig läser?
– Sporten brukar jag hoppa över.

MEDIEPROFIL: VETGIRIG

En dEl Av vArdAgEn. Ågot Grahn har läst Huf-
vudstadsbladet i hela sitt liv. – Då jag var liten 
flicka läste jag inte tidningen men den kom till 
mitt föräldrahem, minns hon. KaRL VILHjáLMSSOn

5
veckor varje vinter tillbringar 
Ågot i Fuengirola, Spanien. Med 
följer också Hbl, som kommer ef-
ter två, tre dagar.
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Vad betyder Hbl för dig?
– Det är en tidning jag gärna läser. Of-
ta är jag av samma åsikt men inte all-
tid. Man får allmänna nyheter och ny-
heter ur en svensk synvinkel – helt en-
kelt allt det man behöver veta. 
Är Hbl trovärdig?
– Ja, jag litar nog ganska mycket på 
det som står där.
Om du fick välja tema för en artikel 
i morgondagens tidning, vad skulle 
den handla om?
– Jag läser gärna om djur, om hundar 
och katter. Då jag var barn hade vi kat-
ter, och tre av mina döttrar har hund. 
Hundarna besöker mig också. 
Har du några favoritskribenter?
– Det finns många som jag tycker 
mycket om men just nu minns jag in-
te namnet på dem. Flera av kolumnis-
terna är bra. 
Du betalar inte för bara en prenume-
ration utan för fem till. Hur kommer 
det sig?
– Jag har velat ge Hufvudstadsbladet 
i present till barnbarnen och till min 
kusin i Frankrike. Hon är speciellt 
intresserad av konst och läser gärna 
Husis på helgerna. 

– Tidningen är något alla behöver. 
Jag började ge gåvoprenumerationer-
na då min ena dotter gifte sig med en 
finsk man. Jag gav dem tidningen så 
att han skulle öva sin svenska. I dag 
talar han utmärkt svenska, fast det 
beror knappast mest på min insats. 
Efter det har jag har tagit initiativet 
till att ge tidningen till flera släkting-
ar. De har varit nöjda med presenten 
så därför har jag fortsatt ge den. 
Irriterar du dig ibland på tidning-
en?
– I artiklarna finns det ibland ett 
tjockare ord som inleder texten. Det 
är svårt att läsa för den som ser säm-
re, då brukar jag ta fram förstorings-
glaset. Språket reagerar jag ibland på, 
till exempel då det finns rena tryckfel 
eller då samma ord upprepas på fel 
ställe i en och samma mening. 

Hbl till Spanien
Tidningen är viktig för Ågot Grahn 
och hon eftersänder den också när 
hon reser utomlands. I flera års tid 
har hon rest till Fuengirola i Spanien 
under den mörkaste och kallaste pe-
rioden i Finland.

– Det är skönt att komma bort när 
det är kallt och halt. 

– Jag brukar bo på samma ställe. Där 
känner jag grannarna och de känner 
mig. Det är skönt att åka dit. Ibland 
reser jag ensam och ibland kommer 
min dotter med mig.

Hbl kommer till Spanien med två, 
tre dagars fördröjning. Genom tid-
ningen får Ågot veta vad som händer 
i Finland medan hon är bortrest. 

– Hufvudstadsbladet kom redan till 
vårt hem i Kristinestad då jag var li-
ten flicka. Den har alltid funnits och 
är en naturlig del av mitt liv. 

Hbl ger allmänna nyheter och  
nyheter ur en svensk synvinkel. 
Tidningen ger helt enkelt allt man 
behöver veta. ’’

Ågot har både mobiltelefon 
och fast telefon: ”Då jag talar 
långa samtal talar jag hellre 
i den fasta telefonen. Den är 
tyngre och hålls bättre i han-
den.” 

TidskrifterGratis-
tidningar

VÅRA LÄSARE VARFÖR?
Motiv till mediebeteende, procent av de Hbl-prenumeranter som regelbundet använder mediet i fråga.

Kvälls-
tidningar

Dagstidningar

92 % 
av Hbl:s läsare använder också internet, 
men bara 38 % läser kvällstidningar.

JAG ANVÄNDER MEDIET FÖR ATT HÅLLA MIG 
AJOUR MED VAD SOM HÄNDER I OMVÄRLDEN
Procent

JAG ANVÄNDER MEDIET FÖR ATT LÄRA MIG SAKER 
MAN KAN HA NYTTA AV ÄVEN PÅ LÅNG SIKT
Procent

JAG TILLBRINGAR TID MED MEDIET 
SPECIELLT DÅ JAG INTE HAR NÅGOT
ANNAT VIKTIGARE ATT GÖRA
Procent

MEDIET BERIKAR LIVET OCH FÖRSER MIG
MED SAMTALSÄMNEN
Procent

JAG FÅR INFORMATION MAN BEHÖVER 
FÖR ATT FATTA BESLUT OM INKÖP
Procent

Medier via mobilRadioTVInternet

GratistidningarKvällstidningarDagstidningar Yles internetsidorRadioTV Dagstidningars 
internetsidor

JAG ANVÄNDER MEDIET FÖR ATT 
NJUTA OCH KOPPLA AV
Procent
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Källa: Research Insight, segmenteringsundersökning för KSF Media 2010

VAD INTRESSERAR HBL-LÄSARNA?  
 

Resor

Matrecept

Biltester

Mode

Inredning

Nöjeselektronik och IT

 Skönhet

Procent

Procent

Jag läser gärna praktiska tips om följande teman:

Källa: KMT Kuluttaja Kevät 2011

VIA VILKA MEDIER FÖLJER DU MED OLIKA TYPER AV NYHETER?
Procent

80

2

27

16

38

7
3

81

4 8

69

32

13
6

81

4 5

75

30

15

5

Lokalnyheter Inrikesnyheter Utrikesnyheter

47

42

33

32

32

28

20

Inrikes

Utrikes

Debatt

Kultur

Väder

Dagbok

Ledare

Ekonomi

Radio och tv

Serier

Sport

Storkrysset

92

84

75

70

66

63

63

58

52

52

44

31

Källa: KMT Alueellinen 2010

VILKA ARTIKLAR LÄSER HBL-LÄSARNA? 

Helsingin Sanomat

Västra Nyland

Borgåbladet

Vasabladet

Åbo Underrättelser

Österbottens Tidning

Uusimaa

Turun Sanomat

Östra Nyland

Länsi-Uusimaa

Keski-Uusimaa

Ilta-Sanomat

Iltalehti

Kauppalehti

Maaseudun Tulevaisuus

Länsiväylä

City-lehti

Helsingin Uutiset

Vantaan Sanomat

HBL-LÄSARNA LÄSER OCKSÅ ANDRA TIDNINGAR 
Procent av Hbl-läsarna som läser respektive tidning

Källa: KMT Lukija syksy 2010/kevät 2011, Kauppalehti 121 profilering 2007,
Research Insight och KSF Media Research 2010      
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Hufvudstadsbladet. 
Jag är grosshandlare 
på Husis eftersom jag 
har så många prenu-
merationer.

Tidningar:
Kuriren. Jag 
tycker jag mås-
te understöd-
ja den.

Östra Nyland. Den 
berättar bäst om 
allt som händer i 
Pernåtrakten där 
vi har sommar-
stuga.

Hemmets Journal. Den har många 
och bra korsord. Jag brukar lämna 
några korsord olösta eftersom jag 
ger tidningen vidare till min dotter 
som också gärna löser korsord.

MEDIEPROFIL: VETGIRIG

Medieprofilen

I vår undersökning om medie
konsumtionen identifierades 
olika läsargrupper. En av dem 
är de vetgiriga.

• Intresserad av ären-
den som berör hemor-
ten och Finland. Tyck-
er om att vara på stu-
gan och röra sig i natu-
ren. Bryr sig om miljön. 
Litteratur, teater och 
konst hör också till in-
tressena. 

• Får nyheterna främst 
från dagstidningen, som 
läses på morgonen. Ser 
ibland på morgon-TV. 
Dagstidningarna upp-
levs viktiga för att få 
fördjupning kring ny-
heterna. Vill läsa bak-
grunden och förstå sam-
manhanget. Ser inte så 
mycket på tv men lyss-
nar på radio som of-
ta får vara på i bak-
grunden. På radio och 
tv är det Yle:s kanaler 
som gäller. Uppskattar 
att mediekonsumtionen 
kommer att fortsätta på 
samma sätt i framtiden.

• 28 % av Hbl:s mål-
grupp tillhör den här 
profilen.
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G
N 8.00

Vaknar och 
knäpper på min 
mobil för att se 
om någon skickat 
sms eller försökt 
ringa. 

8.30
Äter frukost, läser 
morgontidningarna och 
lyssnar samtidigt på radio. 
Jag har alltid på Mommo-
radion som jag kallar den, 
alltså Yle Radio1. 

Jag brukar också 
knäppa på datorn 
och tittar då på Yles 
webbplats, på 
Facebook och så 
läser jag min e-post. 

9.30-12
Övar på piano och sköter kontorsärenden. 
Eftersom jag jobbar som frilans är det en hel 
del som ska skötas per e-post. Jag idrottar 
också på förmiddagen, cirka tre gånger i 
veckan. Det är viktigt att musiker har starka 
rygg- och magmuskler och bra kondis. 

12–13
Börjar min undervis-
ning. Jag undervisar 
både barn och vuxna, 
och mina jobbdagar tar 
ofta inte slut förrän 
tidigast sex på kvällen. 

18.00
Efter jobbet övar jag ensam 
eller tillsammans med någon 
annan som jag ska uppträda 
med. Hemma öppnar jag 
datorn och kollar på nytt 
Facebook och e-posten. 

24.00
Går och lägger mig. Före 
det tittar jag på tv via 
datorn eller läser en 
bok. Om jag har svårt att 
somna läser jag 
tidskriften Opettaja.

13–18
Tidigare kollade jag aldrig min e-post under 
jobbtid men nu har jag en smarttelefon och 
läser ibland e-posten. Jag använder också 
min telefon under lektionerna, till exempel 
för att filma en elevs hållning, spela in, eller 
för att spela upp ett stycke via Spotify. 

  

Har ingen tv, men föl-
jer med de vanliga 
finska kanalerna på 
tv-kaista, en avgiftsbe-
lagd tjänst på webben. 

Av kärlek  
till språket

Tack vare sina språkkunskaper har 
Eveliina Kytömäki tillgång till ett 
brett mediefält, som hon utnyttjar i 
olika grad beroende på vad som är ak-
tuellt i hennes liv. 

– Efter händelserna på Utøya i ju-
li var det första gången någonsin jag 
satt i soffan och surfade på datorn två 
dagar i ett sträck. 

Eveliina talar flytande norska och 
svenska. Och så finska förstås, som 
är hennes modersmål, samt engelska, 
tyska och lite franska och ryska. 

– Italienska borde jag också lära mig 
eftersom det är ett viktigt språk i klas-
sisk musik.

Eveliina växte upp i Tavastehus. 
Hennes kusiner var tvåspråkiga och 
hon var alltid avundsjuk på dem efter-
som de kunde tala ett hemligt språk 
med varandra, svenska.

– Så när jag äntligen fick börja läsa 
svenska i skolan var jag jätteglad. Nu 
skulle jag snart förstå kusinerna. 

Eveliina är uppriktigt trött på språk-
debatten och säger till alla sina elever 
som anser att de inte har någon nyt-
ta av svenskan att de ska tänka på sa-
ken en gång till.

– Av de över hundra sånger Sibelius 
skrivit är bara fyra på finska. Det är 
bara ett exempel.  En klassisk pianist 
eller sångare måste förstå lyriken och 
innebörden i dikten.

Eftersom Eveliina har en förkärlek 
för Sibelius och gamla svenska sång-
er smyger sig gamla uttryck och ord 

Musikern Eveliina Kytömäki är en mångsidig medie
användare. Hon gillar att få hem dagstidningar, lyssnar 
på radio och utnyttjar sin smarttelefon i jobbet. Vi lärare 
försöker också vara lite moderna, säger hon med glim
ten i ögat.

Eveliina 
Kytömäki, 36

Bor: I Port Arthur i Åbo 
i egen bostad.

Jobbar som: Frilansmusi-
ker och lektor i pianospel-
ning vid Åbo konserva-
torium.

Har studerat: Vid Sibelius -
Akademin.

Har bott i: Tavastehus, 
Narvik och Ithaca, USA.

Favoritstycke: Det varie-
rar men just nu gillar jag 
Sweeter than Roses av 
Purcell.

Senaste bok: Vad jag äls-
kade av Siri Hustvedt. Jag 
läser också svenska deck-
are och har just köpt Leif 
GW Perssons nyaste bok 
Den döende detektiven.

Senaste film: Pussikalja-
elokuva.

Fortskaffningsmedel: Cy-
kel. Promenerar en del 
och tar tåget då jag besö-
ker Helsingfors. Äger ing-
en bil.

Köper på webben: Böcker, 
noter och flygbiljetter.

in i meningarna. Till exempel kan hon 
säga ”äro” och ”voro”. 

Norsk upplevelse
Åren 2007–2009 bodde Eveliina i Nar-
vik i Norge. Där turnerade hon med 
en norsk ensemble och njöt av att ba-
ra få spela och repetera. Det var ock-
så där hon blev så van vid att använ-
da svenska och norska att hon slutade 
tänka på om det hon sade var gram-
matikaliskt korrekt eller inte.

– Fast jag har fortfarande problem 
med att skilja på om det är en klaver 
eller ett klaver. Det ena är norska, det 
andra svenska. 

För att upprätthålla sin svenska bör-
jade Eveliina prenumerera på Huf-
vudstadsbladet då hon kom hem från 
Norge. 

Vad tycker du om Hbl?
– Den ser trevlig ut. Den är tydlig, jag 
hittar snabbt kultursidorna och där 
finns mycket fina bilder. Ibland blädd-
rar jag bara genom tidningen och tit-
tar på bilderna eftersom helheten är 
så stilig.
Läser du hela tidningen?
– Jag läser främst musikkritik och re-
censioner. Oftast vill jag veta om re-
daktören skrivit om någon jag känner 
eller om ett evenemang där jag ock-
så har varit. Jag brukar inte påverkas 
av recensionerna. Ibland, om någon 
ung talang hyllas, kan jag lägga nam-
net på minnet. Bok-, teater- och film-

MEDIEPROFIL: ENGAGERAD

LeKFuLL. Pianisten Eveliina Kytömäki skapar sin medie
dag med mommoradio, matbloggar, språkstudier och 
papperstidningar –  de riktiga tidningarna.
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recensioner är annorlunda. Om jag 
läser en bra recension kan jag tänka 
att den filmen vill jag se eller den bo-
ken vill jag läsa.
Vad ger Hufvudstadsbladet dig?
– Musiklivet i Finland är väldigt Hel-
singforscentrerat och därför vill jag 
följa med vad som händer där. Jag 
tycker också att det är väldigt viktigt 
att det inom kulturen finns en annan 
nationell röst än Helsingin Sanomat. 
Hesari påverkar kulturen starkt ge-
nom sina val och sitt sätt att skriva. 
Hbl behövs för att lyfta fram en an-
nan linje. 
Vilka värderingar förknippar du med 
Hufvudstadsbladet?
– Tidningen är viktig som kulturme-
dium. Den förmedlar öppenhet och 
känns liberal. Fokus ligger ofta på 
Svenskfinland, men det tycker jag är 
naturligt.
Finns det något du skulle vilja för-
bättra?
– Ibland känns de väldigt lokala ny-
heterna komiska eftersom de inte 
är relevanta för mig. Men jag förstår 
att de behövs och jag kan lätt hoppa 
över dem. 
Hur läser du tidningen?
– Ofta börjar jag med kultursidorna 
och sedan läser jag från början till 
slut. Jag hoppar över det extremt lo-
kala, likaså sportsidorna.
Finns det sidor du alltid läser, förut-
om kultursidorna?
– Jag gillar matsidorna och läser all-
tid vinrutan. Bland serierna läser jag 
Nemi. 
Smarttelefonen som arbetsredskap
Eveliina Kytömäki köpte en smart-
telefon på sommaren. Telefonen har 
delvis ändrat hennes vardagliga ruti-
ner, till exempel då det gäller att kol-
la e-posten under jobbtid.

– Tidigare gjorde jag det aldrig ef-
tersom det tog så lång tid att gå till lä-
rarrummet, knäppa på en dator och 
logga in. Nu finns e-posten i telefonen 
hela tiden. Däremot brukar jag aldrig 
surfa på nyhetssidor under arbetsti-
den så jag har inte koll på de senas-
te nyheterna.

Eveliina använder också telefonen 
i undervisningen. Om en elev ska lä-
ra sig ett nytt stycke letar hon efter 
stycket på Spotify och spelar upp det 
för eleven.

– Jag kan också spela in en kort vi-
deo då eleven övar och visa för henne 
eller honom hur det låter och visa om 
hållningen är bra eller dålig.
Är det många lärare som använder 
sina telefoner så här?
– Ja, vi är flera stycken. Vi försöker va-
ra moderna och hänga med tiden. 
– Spotify är också behändigt när jag 
själv övar in en ny repertoar. Nu kan 
jag lyssna på fyra olika versioner ut-
an att behöva köpa flera cd-skivor. 

Då Eveliina letar efter nya recept el-
ler läser bloggar gör hon det ändå på 
sin bärbara dator hemma, inte på te-
lefonen. Och när hon vill få känslan ’’

VÅRA LÄSARE NÄR?

75 % 
av Hbl:s läsare läser tidningen före klockan 9 på morgonen.

36
Tidskrifter

15
Gratis-
tid-
ningar

24
Kvälls-
tidningar

41 minuter
Dagstidningar

24
Medier 
via internet

83
Radio

90
Tv

71
Internet

HUR MYCKET TID ANVÄNDER DU DAGLIGEN PÅ FÖLJANDE MEDIER?
Minuter i snitt
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MEST TRAFIK PÅ HBL.FI MELLAN TIO OCH ELVA PÅ FÖRMIDDAGEN
Trafiken på Hbl.fi, procent av dygnets besökare

Källa Google Analytics (1–30.9.2011)

SÅ HÄR KOMMER MIN EGEN MEDIEKONSUMTION ATT FÖRÄNDRAS DE NÄRMASTE ÅREN
Procent av Hbl:s läsare som tror att deras mediekonsumtion kommer att öka eller minska de 
närmaste åren. En majoritet av läsarna tror att deras mediekonsumtion inte kommer att förändras.

Källa Research Insight, segmenteringsundersökning för KSF Media 2010

Tidskrifter

Gratistidningar

Kvällstidningar

Dagstidningar

Dagstidningarnas 
webbsajter

Medier 
via mobil

Radio

Tv

Internet-tv

Internet-radio

Sociala medier

ÖkarMinskar

75 % 
läser dagstidningen före 
kl. 9 på morgonen

26 % 
läser dagstidningen 
mellan kl. 9 och 16

31 % 
läser dagstidningen 
efter kl. 16

HBL-LÄSARNA LÄSER SIN TIDNING PÅ MORGONEN OCH PÅ KVÄLLEN
Procent av Hbl-läsare som använder mediet.

Källa Undersökning om mediebeteende, våren 2009, Taloustutkimus och KSF Media Research
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56 % 
Minst en gång
per dag

33 % 
2–3 gånger per dag

4 % 
Cirka en 
gång 
i veckan

6 % 
Mer sällan än en gång i veckan

HUR OFTA GÅR DU IN PÅ HBL.FI?
Procent av besökarna på Hbl.fi

HUR OFTA LÄSER DU PAPPERSTIDNINGEN?
Procent av besökarna på Hbl.fi

Källa Site Profile Online Tracking - undersökning, InterQuest 2011

39 % 
Läser sporadiskt

54 % 
Läser regelbundet

7 % 
Läser inte

Ebba von Sydow. Där 
får jag veta vilka klä
der kungligheterna 
haft på sig. En gång 
har jag köpt en scarf 
efter att jag sett den 
på Ebbas blogg.

Jeanette Peppe 
Öhmans blogg Li
vet & Helsingfors.

Matbloggarna Pastan
jauhantaa, Pickipicki, Da
gensmuffin.se och DN:s 
matsidor. Eveliina är intres
serad av att laga god mat 
och brukar inte köpa fär
dig mat.

Ibland bläddrar 
jag bara genom 
tidningen och tit
tar på bilderna 
 eftersom helheten 
är så stilig.

att hon har läst det hon behöver veta 
öppnar hon papperstidningen.

– Jag är gammaldags och tycker att 
det är skönt med en riktig tidning. Det 
är svårt att beskriva vad som gör att 
jag hellre läser den. Men om jag lä-
ser nyheter på nätet så måste jag själv 
välja det jag ska läsa: nu ska jag lä-
sa inrikesnyheter, till exempel. I en 
tidning läser jag mera, också om så-
dant jag inte skulle välja automatiskt, 
kanske för att ögonen fastnar för en 
fin bild.

5
tidningar har Eveliina prenumererat 
på:  Hufvudstadsbladet, Turun Sano 
mat, söndagens Helsingin Sanomat, 
Glorian ruoka ja viini och Rondo.  
Ibland också tidningen Femina. 

Eveliinas bloggvalTv-favoriter
Mad Men 
(bilden), 
Good Wife, 
Halv åtta 
hos mig och 
Bettina i 
Stockholm.

MEDIEPROFIL: ENGAGERAD

Medieprofilen

I vår undersökning om medie-
konsumtionen identifierades oli-
ka läsargrupper. En av dem är de 
engagerade.

• Intresserad av kultur-
upplevelser, att läsa, in-
ternationella frågor och 
vetenskap. Hälsa och väl-
mående, naturen samt 
det egna hemmet är vik-
tiga för den engagerade 
medie profilen.

• Är en social person som 
vill utveckla sig själv och 
påverka vardagen han/
hon lever i. Följer där-
för med flera olika medi-
er under dagens gång och 
deltar gärna i diskussioner 
i medier. Pigg på att prö-
va på nytt och följa med 
trender. Använder då och 
då mobilen till att kon-
sumera medier, mest för 
snabba nyheter och Face-
book. Uppskattar att in-
ternet och mobilen kom-
mer att ha en större roll 
i mediekonsumtionen i 
framtiden. Just nu är både 
dagstidningen och inter-
net viktiga mediekanaler. 
Läser dagstidningar nog-
grant och tycker att det är 
viktigt att nyhetskällan är 
pålitlig.

• 11 % av Hbl:s målgrupp 
tillhör den här gruppen.
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7.30
Vaknar, tittar på telefonen för 
att se om det kommit e-post 
som kräver att jag gör något. 
Går sedan ut med hunden, som 
är en labrador.

8.15
Äter frukost och läser 
Hufvudstadsbladet och 
Kauppalehti. På vecko-
sluten läser jag också 
Helsingin Sanomat.

18–22
Hemma tittar jag på minst  en 
nyhetssändning per dag, på 
MTV3 men ofta också på BBC 
och CNN. Cirka två gånger i 
månaden hyr jag en film. 

23.00
Läggdags. Innan 
jag går och lägger 
mig läser jag, 
gärna en bok. 

12.00
Lunchpaus. Om jag äter 
ensam brukar jag kika 
på Iltalehtis och 
Iltasanomats webbplat-
ser, mest för nöjes skull.

13–17
Jobbar. Jag surfar ofta på potentiella samarbetspart-
ners webbplatser och kollar Facebook och Twitter. På 
båda har jag både privata konton och firmakonton. 
Även om jag går hem från kontoret fortsätter jag följa 
med e-post och kontakter från kunder hela kvällen.

9.00
Sätter jag mig vid bordsdatorn och 
börjar jobba. Jag försöker låta bli att 
gå in på annat än jobbsidor men jag 
har en RSS-feed som hela tiden matar 
nyheter från mina favorittidningar.

  

Är en stor vän av Mac 
och väntar nu på att upp  - 
datera både telefonen 
och Ipaden till en nyare 
modell.

I väntan  
på iMolnet

– Det finns ett ord för sådana som jag, 
working nomads, arbetsnomader.  Vi 
är hela tiden på resande fot och bär 
våra kontor med oss. I mitt fall inne-
bär det att jag alltid har med mig min 
Ipad eller bärbara dator,  förutom 
 Iphonen förstås. Därför kommer det 
att bli ännu lättare att jobba då Apple 
introducerar sin molntjänst. 

Vi träffas samma dag som budet 
om Steven Jobs död nått den stora 
allmänheten.

– Få se hur det går för företaget nu. 
Jag är en stor vän av Mac och väntar 
på att få uppdatera både telefon och 
Ipad till en nyare modell.

Eric von Walzel är privatföretaga-
re och vd för tvåmannafirman Boxy.
fi. Firman säljer upplevelsepresent-
kort via sin webbutik, vilket innebär 
att Eric jobbar på webben så gott om 
hela tiden.

– Under en vanlig arbetsdag jobbar 
jag med företagets webbplats, surfar 
på nätet för att hitta nya samarbets-
partner, träffar nya samarbetspartner 
och sköter kundtjänsten.

Trots att flera tjänster, som Google 
docs, Drop box, webmail med flera, 
redan nu är molnbaserade är en för-
ändring på gång. I det nya Apple-mol-
net som Eric talar om behöver man 
inte längre logga in på ett mejlkonto 
eller överföra info till skilda mappar 
på webben för att kunna öppna dem 
från en annan dator.

– Sedan behöver jag inte längre spa-
ra mina dokument, molnservern gör 
det. Jag kan skriva på ett dokument 
på min bordsdator och öppna det på 

Eric von Walzel lever uppkopplad. Nyheter från hela 
världen och det egna företagets webbtjänster följer med 
honom vart han än åker på någon av hans fyra prylar 
som alltid är kopplade till webben. De molnbaserade 
tjänsterna har underlättat hans liv.

Eric von 
Walzel, 32

Familj: Fru och son. 

Bor i: Lägenhet i Helsing-
fors. 

Jobbar: Som vd för sitt 
eget företag Boxy.fi.

Intressen: Tennis, golf, 
hundskolning, böcker och 
musik.

Fortskaffningsmedel: Bil.

Senast köpta app: Navio-
nics sjökorts-app.

Bästa nyhetssajten på 
webben: Läser nyheter 
främst via appar. Bäst: 
Helsingin Sanomat och 
Dagens industri.

Gör med gamla prylar: 
Om de är hela försöker 
jag hitta någon som vill 
ta över dem, vissa säl-
jer jag på Huuto.net och 
i byrålådan finns några 
gamla telefoner.

Känner uppdaterings-
tvång? Ja, men jag tyck-
er det är värre att skriva 
en massa skräp än att in-
te skriva någonting alls. 
Det man skriver på fir-
mans blogg eller FB-sida 
ska skapa ett mervärde. 

min Ipad med kursorn på exakt sam-
ma ställe där jag lämnade den på den 
andra apparaten. Det kommer att va-
ra en konkret förbättring som under-
lättar mitt liv.
Ser du risker med att ha allting i mol-
net?
– Klart att riskerna kommer att öka. 
Oftast tänker man att inget kan hän-
da en själv och man reagerar först då 
någonting händer. Men fördelarna är 
många och man behöver inte lägga ut 
allt i Apples server. Tack vare molnet 
gör det inget om man förlorar sin mo-
bil eller bärbara dator för all informa-
tion finns ju där. Men visst har jag sä-
kerhetskopior, för säkerhets skull.

Eric har flera applikationer på sin 
mobil som styr nyhetsflöden och tra-
fik på firmans webbplats så att de 
kommer direkt till mobilen i ett be-
händigt format. Det finns ändå en 
applikation han vill ha, men som han 
inte tänker ladda ner förrän han skaf-
fat en ny Ipad. 

– Den heter Flipboard. Den kan be-
skrivas som en social tidskrift. Med 
hjälp av den ser man på sin skärm 
allt det man själv valt att läsa, samti-
digt. Den lägger till exempel in flöden 
från Twitter och Facebook och länkar 
kopplade till inläggen, på en sida som 
ser ut som en tidning. Då kan man lä-
sa just det man är intresserad av. Nor-
malt när du läser en tidning finns det 
också sådant du inte vill läsa och det 
slipper man där.
Men är det inte bra för allmänbild-
ningen att du också läser sådant du 
inte aktivt själv väljer att läsa om?

MEDIEPROFIL: UPPKOPPLAD

Sällan helt ledIG. Eric von Walzel är 
entreprenör och van att ständigt vara 
uppkopplad. Det är väl så när man är före-
tagare, funderar han.
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– Ja, och den informationen får jag i 
papperstidningen. Där vill jag att ar-
tiklarna ska vara så välgjorda och in-
tressanta att de fångar mitt intresse, 
också artiklar om teman jag kanske 
normalt inte är intresserad av. Jag vill 
ha både och. På webben vill jag dess-
utom inte läsa långa artiklar.
Hur känns det att hela tiden vara upp-
kopplad?
– Ibland blir det så otroligt mycket in-
formation att man tappar koncent-
rationen. Jag försöker vara medve-
ten om mitt eget mediebeteende och 
ändra på mig om jag tycker det går 
för långt. 

– Jag funderar ibland på hur folk 
handskas med sina mobiler. Ibland 
tycker jag att det är frustrerande då 
folk pillar på mobilen på ett möte, 
men jag gör det själv också. Speciellt 
om den andra stiger upp för att till ex-
empel hämta kaffe. Då checkar jag ge-
nast mobilen – alla gör det.  
Kan du vara utan webben en vecka?
– Jag vet inte, jag har aldrig provat. 
Jag tror att de första dagarna skulle 
vara jättejobbiga men att jag sedan 
skulle vänja mig. Till landet tar jag 
inte med datorn men jag har tillgång 
till nätet via mobilen. 

– Jag är hooked på information. Jag 
försöker följa med en massa nyheter. 
Jag tror det är en nyfikenhet på det 
som händer omkring en. Samtidigt 
är det mycket information som ald-
rig fastnar utan som passerar trots 
att man läst eller sett den. 

Som företagare med webbaserade 
tjänster vill Eric vara tillgänglig för 
potentiella kunder, hela tiden. Ge-
nom tjänsten zendesk kommer kun-
dernas frågor direkt till en applika-
tion på hans mobilskärm. 

– Då kan jag genast svara på frågor-
na. Vi vill ha en bra kundbetjäning, 
och det är väl så när man är företa-
gare att man hela tiden är på jobbet. 
Det gäller att fundera på hur man kan 
koppla loss då man kommer hem, jag 
försöker nog göra det.
Hur?
– Det bästa som finns är att åka till 
landet, ta det lugnt, fiska och bada  
bastu.
Hur tänker du som företagare om att 
nå dina kunder?
– Vi är på nätet och lever på nätet. Re-
klamen på nätet strävar efter att sty-
ra in besökare till vår webbutik. Re-
klam i printmedier, det vill säga tid-
ningar, handlar kanske mer om att 
bygga varumärket. Jag tycker inte att 
print reklam är gammalmodigt men 
du måste noggrant tänka på var och 
varför du publicerar reklam och om 
det är värt kostnaden. 
Trots att du är på webben hela tiden 
läser du ändå papperstidningar, var-
för?
– Jag tycker om att läsa Hbl då jag 
dricker te på morgonen.  Det känns 
helt enkelt bra och jag får lite basin-
formation om det som hänt. Hbl:s 

’’

VILKEN TYP AV MEDIEKONSUMENT ÄR DU? 

Uppkopplad

8
Vetgirig

28

Måttlig

21
Avslappnad

21

Engagerad

11

Annat

SÅ HÄR SER FÖRDELNINGEN UT INOM
HBL:S MÅLGRUPP. 
TESTA VILKEN TYP DU TILLHÖR!

1

2

3

4

5

KRYSSA FÖR
Poäng

samman-
lagt

Typ

Besvara frågorna och kryssa för i formuläret 
nedan. Den rad som samlar mest poäng visar 
vilken typ av mediekonsument du är.

Jag tycker om att pröva på nya 
sätt att konsumera medier
Ja = kryssa för 3, 4, och 5 
Nej = kryssa för 1 och 2

Jag vill kunna följa med medier 
oberoende av  tid och plats 
Ja = 3, 4, 5 
Nej = 1, 2

Jag använder medier mest i 
nöjessyfte 
Ja = 3 
Tja = 1, 2, 4, 5

Dagstidningar är en 
viktig del av mitt liv 
Ja = 1, 4 
Tja = 2, 3, 5

Jag brukar delta i 
olika typer av 
diskussioner på 
internet 
Ja = 4
Nej = 1 
Tja = 2, 3, 5

För att öka min allmänbild-
ning brukar jag läsa även 
sådana nyheter som 
egentligen inte intresserar 
mig 
Ja = 1, 2, 4, 5 
Tja = 3

Internet är det viktigaste 
mediet för mig 
Ja = 4, 5 
Tja = 1, 2, 3

För mig är det egalt om jag hör en 
nyhet på radio eller tv eller läser 
om den i dagstidningen eller på 
internet 
Ja = 2, 5 
Tja = 1, 3, 4

Jag deltar gärna i diskussionen på 
dagstidningars insändarsidor 
Tja = 4
Nej = 1, 2, 3, 5

Jag är intresserad av kändis- 
och nöjesnyheter 
Ja = 3 
Nej=1, 2, 4, 5

Jag använder ofta flera 
medier samtidigt 
Ja = 3, 4, 5 
Nej = 2 
Tja = 1

Jag brukar kolla de senaste 
nyheterna på min mobiltelefon 
Ja = 5 
Nej = 1, 2
Tja = 3, 4

Jag brukar följa med nyheter i 
flera medier för att bättre förstå 
vad de handlar om 
Ja = 4 
Tja = 1, 2, 3, 5

Medier är som bäst då de 
erbjuder mig möjlighet att 
koppla av med ett ämne som 
intresserar mig 
Ja = 2, 3 
Tja = 1, 4, 5

Jag vill läsa grundligt om 
nyheterna så att jag förstår 
bakgrunden till dem 
Ja = 1, 4 
Tja = 2, 3, 5

För mig är det viktigt att 
kunna umgås med mina 
vänner på internet 
Ja = 3, 4 
Nej = 1 
Tja = 2, 5

Jag följer med små/i Finland 
marginella medier eller 
nyhetskällor 
Tja = 4
Nej = 1, 2, 3, 5

Hufvudstadsbladet, Kauppalehti, Helsingin 
Sanomat fredag–söndag och The Economist.

Welho mix  mest för att få nyhetskanalerna 
BBC, CNN och NBC. Canal plus för filmerna. 

Jag måste 
alltid fråga 
mig om en 
ny grunka 
är nödvän-
dig. Gör den 
nya model-
len mitt liv 
bättre?

storlek och layout är också bra. Jag 
går sällan in på Hbl.fi.
Hur läser du tidningen?
– Jag försöker skumma igenom allt. 
Ekonomin läser jag mest ingåen-
de, också sportsidorna, speciellt om 
hockey och fotboll.
Vad tycker du om journalistiken på 
webben?
– Den har blivit mycket sämre, speci-
ellt rubrikerna. Rubrikerna görs till-

5–10
gånger per dag  kollar Eric nyheterna  
via mobil, Ipad, dator och på teve. Betalkanaler:

Tidningar:

spetsade för att genast kroka fast lä-
saren och kvaliteten på dem är inte 
bra. 
Tror du på papperstidningens död?
 Absolut inte. Papperstidningen har 
en framtid men betydelsen blir kan-
ske annorlunda. Man köper den för 
upplevelsens skull och för att få ta del 
av bra journalistik. Den ger kanske 
också en känsla av nostalgi.

Eric håller fast vid att betala för mu-
sik. Han sympatiserar med artister-
na. Tidigare skaffade han musiken 
på Itunes, i dag har han bytt till Spo-
tify premium. 

MEDIEPROFIL: UPPKOPPLAD

För mycKet. Ibland tar 
man emot så otroligt 
mycket information att 
man tappar koncentra-
tionen, säger eric von 
Walzel.

Medieprofilen

I vår undersökning om medie
konsumtionen identifierades oli
ka läsargrupper. En av dem är de 
uppkopplade.

• Intresserad av karriär- 
och pengafrågor, sport, re-
sor, teknologi, bilar och 
internationella frågor. Har 
det ekonomiskt väl ställt 
och en bra ställning på ar-
betsmarknaden. Ofta nå-
got yngre än genomsnit-
tet, mer sannolikt man än 
kvinna.

• Utnyttjar medier till att 
följa med trender samt 
hitta information till 
stöd för inköp. En nyfi-
ken mediekonsument som 
gärna prövar på nya sätt 
att konsumera medier. 
Följer med medier under 
dagens lopp via internet 
och mobilen, oberoende 
av var han/hon befinner 
sig. Uppskattar att inter-
net och mobilen kommer 
att ha en större roll i med-
iekonsumtionen i framti-
den. Läser dagstidning li-
ka mycket som genom-
snittsfinländaren, men av-
sevärt mindre än han/hon 
konsumerar medier via 
digitala medier. Använder 
rätt mycket pengar på be-
tal-tv. 

• 8 % av Hbl:s målgrupp 
tillhör den här profilen
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Så läser jag       min tidning
engagerat, medvetet, nyfiket, uppkopplat           engagerad, medveten, nyfiken, uppkopplad
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