
 

 

Att se det jag ej vill se  

En kvalitativ studie om ungdomars selektiva nyhetskonsumtion och åsiktsbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Ali Khojasteh & Emma Brotoft 

Examensarbete, kandidatexamen 

Huvudområde: Selektiv exponering 

Högskolepoäng: 15p 

Termin/år: VT2019 

Handledare: Elisabet Ljungberg 

Examinator: Catrin Johansson 

Kurskod/registreringsnummer: MK094G 

Utbildningsprogram: Kommunikation- & PR-programmet  

 

 



“Att se det jag ej vill se” 

Författare: Ali Khojasteh & Emma Brotoft 

Kurs, termin och år: MK094G, VT2019 

Antal ord: 10930 

 

Abstract  
I och med dagens digitaliserade samhälle har det skapats en uppsjö av nya termer. Selektiv 

exponering är ett av dessa, vilket betyder att människor i största mån väljer att exponera sig 

för information som stämmer överens med de befintliga åsikter och övertygelser som 

personen redan erhåller. Grundat i detta finns det en uttalad oro kring ett fenomen som kan 

uppstå, ett begrepp som har kommit att kallas filterbubblor. Fenomenet innebär att människor 

skapar sig en parallell informations-värld som ej nödvändigtvis stämmer överens med 

verkligheten, vilket skulle kunna få tänkbart stora oönskade effekter på samhälle och individ.  

 

Studien syftar till att undersöka den selektiva exponeringen hos en yngre målgrupp, genom 

att studera deras informationsinhämtning om dagsaktuella ämnen där miljö och klimatfrågan 

ligger i största fokus. Ungdomarnas medvetenhet kring hur den information som de 

exponeras för påverkar dem studerades också. För att samla in den information som behövdes 

för att besvara studiens syfte genomfördes fokusgruppsintervjuer. Den sammanställda datan 

visade på att dagens ungdomar är selektiva och källkritiska när det kommer till deras 

informationsinhämtning om dagsaktuella ämnen och att förtroendet för dagstidningar är lågt. 

Medvetenheten kring att algoritmer styr och påverkar vad de exponeras för på sociala medier 

visade sig vara högt. Resultatet visade även att ungdomarna tenderar till att stöta ifrån sig 

information som ej överensstämmer med deras ståndpunkt, då denna sorts information triggar 

negativa känslor som provokation eller irritation. Vetenskapliga studier, TV och Radio och 

andra intresseorganisationer som driver olika frågor är de källorna ungdomarna använde sig 

av då de aktivt väljer att söka efter fakta, eftersom dessa källor anses vara mest 

sannhetsenliga. Studien visar att interpersonella möten och meningsutbyten med andra 

människor har en stor påverkan på åsiktsbildningen hos ungdomar.  

 

Nyckelord: Selektiv exponering, sociala medier, algoritmer, nyhetskonsumtion, miljö 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras de problemområden som studien kommer att grunda sin forskning 

kring. Kapitlet innefattar också en beskrivning om varför det valda forskningsområdet är 

intressant både ur ett inomvetenskapligt och ett utomvetenskapligt perspektiv. 

1.1 Introduktion och problembakgrund 

Ett viktigt motiv för att ta del av nyheter är för att vara uppdaterad om det senaste, både i det 

privata livet och i världen som helhet (Kormelink, Meijer 349:2014). Utan nyheter hade de 

flesta människor känt sig isolerade och utanför samhället, därav går det konstatera att nyheter 

har en vital och viktig funktion i många personers liv (Bergström, Wadbring 2011). Den 

teknologiska utvecklingen har lett till att människor idag hittar och letar efter nyheter via 

sociala medier och andra sociala plattformar snarare än via traditionella mediekanaler 

(Strömbäck 233:2014.a). Digitaliseringen har även lett till att medieutbudet är mer 

omfattande än det någonsin varit tidigare, och människor har således en större frihet idag att 

välja var och via vilken digital plattform de tar del av olika typer av information (Strömbäck 

80:2014.a). Teknologin erbjuder flera olika kommunikationsalternativ, en mobiltelefon är det 

enda verktyget som behövs för att kunna kommunicera med hela världen (Coombs, Holladay 

12:2010). 

 

Det stora medieutbudet har lett till att det idag är omöjligt att konsumera all information som 

finns på sociala medieplattformar (Dahlgren 42:2018). Så i takt med att medieutbudet ökar 

allt mer och mer, ställer det även högre krav på att vi människor måste vara allt mer selektiva 

i vår mediekonsumtion då vi oundvikligen måste välja vad vi vill se (Fischer, Schulz-Hardt, 

Frey 231-244:2008). Vad vi vill se har genom forskning visats tendera till att vara 

information som är opinions-stärkande snarare än opinionskritiserade (ibid). Detta kallas 

selektiv exponering, som med andra ord alltså handlar om att vi väljer att exponera oss för 

information som stämmer överens med våra befintliga övertygelser eller attityder (Dahlgren 

44:2018). Den selektiva exponeringen kan ses som grunden till vad denna studie syftar till att 

undersöka.  
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Vi kan genom selektiv exponering direkt vara med och påverka vad vi exponerar oss för 

(Pettersson 31-32:2018). Utöver denna direkta påverkan finns det även en indirekt teknisk 

påverkan som också styr media-intaget, som kallas Algoritmer (Pettersson 31-32:2018). 

Algoritmerna hjälper till att visa material som överensstämmer med våra preferenser och vår 

egna verklighetsuppfattning på nätet. Detta i kombination med våra direkta val av den egna 

exponeringen leder således till en risk för att människor kan skapa sig parallella 

informations-världar där offentligheten fragmenteras och polariseras, ett fenomen som har 

kommit att kallas för filterbubbla (Pariser 81:2011). Filterbubblor är ett ämne som legat i 

fokus för mycket forskning, dock har fenomenets existens ej påtagligen direkt kunnat 

bevisats (Strömbäck 82:2017). Hypotesen bakom fenomenet bygger på den selektiva 

exponeringen i kombination med algoritmer (Grankvist, 2017).  

 

Denna utveckling av den selektiva exponeringen till fenomenet skulle kunna ses som en fara 

mot demokratin, då det skulle kunna leda till bildning av olika opinionsgrupper och en ökad 

segregation mellan olika grupper i samhället. Tidigare forskning visar på att människors 

medieanvändning allt mer och mer styrs av politiska värderingar och åsikter (Strömbäck 

81:2014.a), vilket stärker tyngden av det belysta problemet ytterligare. En annan person som 

även har uppmärksammat problemet är den tidigare presidenten Barack Obama som varnade 

för filterbubblor under början av 2018 i en intervju i webbserien “My Next Guest Needs No 

Introduction” med David Letterman (Dahlgren 40:2018), vilket även påvisar aktualiteten av 

ämnet. 

 

För att kunna undersöka det belysta problemområdet kommer denna studien att undersöka 

ämnet om den selektiva exponeringen, eftersom det är just detta som ligger till grund för det 

belysta problemområdet. Så här långt har den mesta forskningen om den selektiva 

exponeringen mestadels gjorts i USA (Dahlgren 40:2018). Med grund i detta samt att hela 

83% av Sveriges befolkning använder sociala medier, varav 63% använder det dagligen 

(Svenskarna och internet, 2018.a), gör Sverige till ett lämpligt land att utföra denna typ av 

studie i. Förutom en avgränsning till den svenska befolkningen kommer även studien att 

avgränsa sig till att undersöka en yngre publik på ett åldersspann mellan 19-29. Detta då 

nyheter via sociala medieplattformar främst når en yngre och medelålders publik (Bergström 

356:2016).  
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1.2 Bakgrund 

Undersökningen “Ung Opinion” utförd av Kantar Sifo visar på att miljö och klimatfrågan är 

en av de mest aktuella frågorna just nu och enligt undersökningen har en majoritet av de 1000 

ungdomar som intervjuats svarat att de tycker frågan är den absolut viktigaste politiska frågan 

idag (Järkstig, 2019). Detta i kombination med att frågan skapar tydliga motpoler gör att 

ämnet lämpar sig väl för att använda som instrument i studien, då det är ett ämne som på ett 

eller annat sätt kan antas beröra alla ungdomarna i Sverige och att det då ökar medvetenheten 

hos många då de exponeras för fakta kring just detta ämne.  

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att studera ungdomars selektiva informationsinhämtning om 

dagsaktuella ämnen med ett fokus på miljö- och klimatfrågan, samt studera medvetenheten 

kring hur denna information i kombination med vad de passivt exponeras för påverkar deras 

åsiktsbildning.  

1.4 Frågeställningar 

1. Hur ser den generella informationsinhämtningen ut för ungdomar när det kommer till 

miljö- och klimatfrågan och andra dagsaktuella ämnen?  

2. Vilka faktorer bidrar till att forma ungdomars åsiktsbildning kring dagsaktuella 

ämnen? 

3. Hur tar ungdomarna till sig bekräftande eller motsägande information som berör 

dagsaktuella ämnen? 

 

2. Teori och tidigare forskning 
Detta kapitel redogör för gamla och nya teorier som har dominerat inom selektiv exponering, 

modern kommunikation och nyhetskonsumtion genom åren. Här presenteras också tidigare 

forskning som har gjorts av några andra forskare inom ovannämnda områden. 
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2.1 Selektiv Exponering 

Selektiv exponering handlar om att vi människor föredrar information som överensstämmer 

med våra befintliga attityder, övertygelser och beteenden (Hart m.fl., 556:2009). Det handlar 

snarare om att känna sig validerad och bekräftad än att ta reda på vad som faktiskt är 

sanningen (ibid). En relevant teori kring ämnet är dissonansteorin (ibid). Enligt denna teori 

samlar människan den information som stödjer de värderingar och övertygelser som denne 

har och ignorerar och stöter ifrån den information som säger emot ens personliga värderingar, 

detta för att undvika den obehagliga känslan av flera olika motsägelsefulla sanningar, vilket 

kallas för kognitiv dissonans (ibid). Människor vill i regel bli av med obehaget, och för att 

lyckas med det och att dessutom försvara våra övertygelser föredrar vi information som är 

bekräftande före motstridig information (Cotton, 1985).  

 

I en artikel av Skovsgaard, Shehata och Strömbäck studerades vilken betydelse politiska 

preferenser respektive politiskt intresse hade för exponeringen av partiledar-intervjuerna i 

Sveriges valrörelse 2010 (Skogvsgaard, Shehata och Strömbäck, 527-546:2016). Resultatet 

visade att de politiska preferenserna styrde vilka av intervjuerna tittarna kollade på, om 

tittaren sympatiserade med högern kollade de bara på de borgliga ledarnas intervjuer, och om 

de sympatiserade med vänster, kollade de på de rödgröna partiledarna (Skogvsgaard, Shehata 

och Strömbäck, 542:2016).  

 

Hart talar om teorin “motiverat resonerande” som innebär att vi resonerar av två olika skäl, 

antingen för att få rätt eller för att nå sanningen (Hart m.fl., 555:2009). När människan är 

inställda på att få rätt tenderar denne att söka efter bekräftande information, medans när vi 

vill veta sanningen tenderar vi att leta djupare och ta del av båda motstridig och bekräftande 

information (ibid). Människor kan ibland välja motstridig information beroende på hur 

användbar informationen är (Hart m.fl., 558:2009).  

 

Det finns stora mängder av nyheter och information som människan varken är för eller emot, 

det är inte möjligt att veta vår ställning till informationen innan vi har läst nyheten. Därav 

bearbetas informationen beroende på vår åsikt (Dahlgren, 47:2018). Med det menar Dahlgren 
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att det inte är möjligt att endast konsumera och ta del av information som bekräftar vår 

världsbild, utan vi tar del av flera nyheter för att vidare kunna sålla och sortera (ibid.). Det är 

inte alltid möjligt att välja typen av information som når ut till oss, exempelvis kan den 

information som vi exponeras för via våra närstående lika väl vara motstridig (Dahlgren, 

45:2018). Zaller, professor och statsvetare vid University of California är ännu en person som 

menar att vi ibland väljer att ta del motstridig information. Detta på grund av att vi alltid inte 

har fasta övertygelser i sakfrågor (Zaller, 1992). Med utgångspunkt i ovanstående så är det 

fullt rimligt att anta att människor väljer eller nås av både bekräftande och motstridig 

information. Selektiv exponering och ovanstående teorier är viktiga pelare i vår studie. Detta 

för att dessa områden lägger grunden till det som studien har i syfte att undersöka. 

2.2 Dagens kommunikation 

Redan i början av 2000-talet, då internet inte var lika stort som idag, påpekade Putnam att 

gemenskapskänslan i samhället var på väg att sjunka (Putnam, 2000). Detta mycket på grund 

av den teknologiska utvecklingen och de nya medierna. Med det menade han att den fysiska 

och interpersonella mötet mellan människor har minskat och det mesta sker online 

(Luoma-aho, 196:2018). Idag är den teorin mer aktuell än någonsin. Utvecklingen av internet 

sker i väldigt hög hastighet runt om i världen (Rydell, 2012). Antalet människor som hade 

tillgång till internet år 2000 var 360 miljoner, i maj 2012 hade ytterligare 2 miljarder 

människor kopplat upp sig (ibid). År 2020 kommer det vara hela 5 miljarder människor som 

har tillgång till internet (ibid). Kommunikationsteknologi handlar till stor del om online 

kommunikation, en mobiltelefon är som tidigare nämnt allt som behövs för att kommunicera 

med omvärlden (Coombs & Holladay, 12:2010).  

 

Idag använder hela 83% av Sveriges befolkning sociala medier (Svenskarna och internet, 

2018.b). Detta kan stå sig som bevis för Putnams uttalande om att mycket av vår dagliga 

kommunikation sker online (Luoma-aho, 196:2018). De sociala medier som vi svenskar 

konsumerar mest är Facebook, Instagram och Snapchat (Svenskarna och internet, 2018.b). 

Gustafsson & Ohlsson skriver att sociala medier är väletablerade plattformar för 

kommunikation mellan människor, både i privata och kommersiella syften (Gustafsson & 

Ohlsson, 157:2011). 
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För att kunna genomföra studien behöver vi ta reda på hur människor kommunicerar med 

varandra idag. Därav är det av stor vikt att undersöka de olika sociala medier som 

ungdomarna konsumerar och även hur stor del av vår dagliga kommunikation som sker i 

verkligheten.  

2.3 Medialisering  

Redan i början på 1900-talet skrev Lippman att människors åsikter inte alltid baseras på 

verkligheten, utan det är bilden som människan har av verkligheten som styr våra åsikter och 

handlingar, och den bilden skapas via den information som pressen förmedlar till samhället 

(Lippman, 1997). Både traditionella massmedier och nya onlinemedier har genomträngt alla 

samhällets sfärer och spelar en central roll för interaktioner i samhället (Esser, 155:2013). 

Även Strömbäck menar på att de flesta inhämtar information via olika typer medier 

(Strömbäck 233-235:2014.a). Medialiseringen påvisar alltså digitaliseringens avgörande roll 

och påverkan på samhället och samhällsstrukturen. Aktörer som tidigare varit beroende av 

större medier för att sprida sitt budskap kan idag nå ut till sin publik via sina konton på 

sociala medier, vilket innebär de själva kan räknas som medieproducenter (Ekman & 

Widholm 16:2017).  

 

En till synes negativ påverkan medialiseringen har är att det kan prägla våra åsikter istället för 

att de baseras på egna erfarenheter och sanningsenliga källor (Strömbäck 233-235:2014.a). 

Sett ur ett politiskt perspektiv kan detta ses som en fara, eftersom det kan få medborgarna att 

agera efter information som är oberoende av politiska institutioner (Strömbäck 235:2014.a). 

Ett annat problem med medialiseringen kan anses vara att politiken har tappat inflytande i 

förhållande till medierna (Kepplinger, 2002). En studie som Sternvik har gjort visar att 

nyhetsförmedlingen har helt nya förutsättningar idag (Sternvik, 334:2009). 

Mediekonsumtionen för unga människor är inte bunden till medieformatet på samma sätt 

som förr och en stor del av nyhetskonsumtionen sker via internet, oavsett plattform och 

medium (ibid).  
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Annika Bergström, medieforskare och undersökningsledare på SOM-institutet vid Göteborgs 

universitet, har gjort en studie tillsammans med Maria Jervelycke som undersöker 

ungdomarnas nyhetskonsumtion via sociala medier (Bergström, Jervelycke, 584:2018). 

Resultatet visade att sociala medier är den största källan till nyheter på internet. En tredjedel 

av de människor som använder digitala medier anger att de använder sociala medier som en 

daglig nyhetskälla. Nyheter i sociala medier når främst ut till en yngre och medelålders 

publik (Ibid).  

Dessa teorier och studier visar att medier har en stor påverkan på opinionsbildning och är en 

viktig faktor som påverkar medborgarnas bild av verkligheten, vilket gör att “medialisering” 

är ett viktigt ämne även i denna studie. 

2.4 Public Sphere 

En annan relevant teori som också lägger grunden för denna studie är Habermas teori “public 

sphere”. Teorin förklarar att det offentliga samtalet uppstår när människor kommunicerar 

med varandra antingen ansikte mot ansikte eller genom brev och tidskrifter (Habermas, 

1962). Den offentliga sfären är där dessa samtal äger rum (Burkart, 273:2018). I och med 

hypotesen att mycket av våra debatter kring samhällsfrågor existerar på sociala medier, kan vi 

hypotetiskt sett påstå att dessa digitala plattformar är en del av den nya “offentliga sfären” där 

det offentliga samtalet äger rum. Detta istället för exempelvis caféer och liknande ställen som 

Habermas kallade för “offentliga sfären”. Bengtsson skriver att nätet ses som en möjlighet till 

förnyelse för den offentliga sfären (Bengtsson m.fl, 98:2017). Internetanvändning ökar 

globalt sett och internet har potential att öka förutsättningarna för informationsspridning både 

på internationella och lokala nivåer (ibid). 

 

Thompson menar också på att den moderna offentligheten inte längre knyts till en speciell 

plats, utan det har flyttats från salongernas och cafeérnas diskussioner till massmedier, som 

numera är offentlighetens främsta scen (Thompson 159:1995/2001). Bengtson m.fl skriver att 

begreppet “kommunikation” har en djup betydelse då kommunikativt utbyte skapar 

samhörighet (Bengtsson m.fl, 56:2017). Genom diskussion och utbyte av tankar med andra 

människor kan vi skapa gemensam förståelse av något (ibid). Det finns olika sätt att göra våra 

individuella erfarenheter till delade erfarenheter, exempelvis via interpersonell 
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kommunikation (att kommunicera med varandra i verkligheten) eller medierad 

kommunikation (ibid).  

 

Medierad kommunikation innebär att kommunikationen sker via hjälpmedel som går utöver 

människans naturliga uttrycksmöjligheter, detta med hjälp av apparater som möjliggör 

kommunikation som är oberoende av avstånd, tid och/eller rum (Fornäs, 124:1992). Ett 

exempel kan vara sociala medier där människor kan kommunicera med varandra oberoende 

av avstånd. Haider och Sundin förklarar att det finns skillnader mellan begreppen “offentlig 

sfär” och “offentlig plats” (Haider & Sundin, 21:2016). En offentlig sfär möjliggör att 

medborgare deltar i rationella offentliga samtal där en mångfald av olika röster blir hörda, 

medan offentliga platser kan skapa goda förutsättningar för diskussion som inte 

nödvändigtvis behöver gynna demokratin (ibid). Samtidigt visar forskning av Papacharissi att 

internet skapar goda förutsättningar för diskussioner men inte alltid på ett sätt att de stöder 

demokratin (Papacharissi, 120:2010). 

 

En studie av Bergström & Jervelycke Belfrage visar på att nyhetsundvikare i viss 

utsträckning tenderar till att förlita sig på sina vänner för att få reda på nyheter (Bergström & 

Jervelycke Belfrage, 2018). Med utgångspunkt i ovanstående forskningsresultat kan vi 

konstatera att sociala medier inte är det enda stället där offentliga samtal äger rum. Dessutom 

skriver Mutz & Mondak att människor inte är polariserade i sina sociala medier då vi ofta 

exponeras för motstridig information när vi tar del av varandras åsikter i verkliga livet, som 

exempelvis på arbetsplatsen (Mutz & Mondak, 140:2006).  

Ovannämnda teorier är viktiga för att kunna kartlägga var det offentliga samtalet äger rum 

och var information om dagsaktuella händelser hämtas.  

2.5 Actor Network Theory 

Actor Network Theory är framtagen av Bruno Latour, Michel Callon och John Law och 

handlar om kopplingar mellan olika aktörer (Dankert, 2011). Latour förklarar att individer 

konstant blir indelade i olika grupper och nätverk av en "intermedlare" (Latour, 2005). Latour 

exemplifierar att de som bor i EU kallas för europeer, de som ska pluggar på högskolan kallas 

för akademiker och de individer som använder sig av Apples datorer kallas för 
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mac-användare (Latour, 27:2005). Dessa grupper kan ses som ett nätverk av aktörer där alla 

aktörer har en koppling till varandra (ibid.) ANT beskriver också att alla handlingar och 

händelser är resultatet av kopplingen och samverkan mellan olika aktörer (Latour, 1994). Då 

aktörer skapar en koppling mellan varandra bildas det ett nätverk. Interaktionen i nätverket är 

det som håller nätverket levande, dessutom utgörs nätverket av att det ständigt återskapande 

kopplingarna mellan aktörerna (Dankert, 2011). Nätverket kollapsar när aktörerna slutar att 

integrera med varandra (ibid). Aktörer behöver nödvändigtvis inte alltid vara människor, 

framförallt är det sambanden av icke-mänskligt och mänskligt som agerar (Callon & Latour, 

301:1981).  

 

Verhoeven nämner att ANT är ett bra verktyg för att studera spår, rörelser och resultat som är 

skapade av både människor och icke-människor (ibid). Verhoeven är en av dem som 

kritiserar ANT och menar att det finns viss tveksamhet från Latours sida om att använda 

ANT i forskning som handlar om public relations (Verhoeven, 2009). Verhoeven anser dock 

att ANT är användbar för att anta analytiska perspektiv inom public relations, dock så är detta 

en koppling som Latour själv har gjort (ibid.) Forskning som utgår och grundas utifrån ett 

ANT-perspektiv belyser kopplingarna mellan olika aktörer och hur public relations-praktiker 

hanterar dessa (ibid). 

 

Ur ett hypotetiskt perspektiv går det att applicera ANT på dessa moderna fenomen som vi 

diskuterar, det vill säga sociala-medienätverk, algortimer, filterbubblor, men även sådant 

material som individer exponeras för på sociala medier.  

2.6 Selektiv exponering och nyhetskonsumering 

Jesper Strömbäck pratar om hur selektiv exponering har ökat under de senaste åren. Han 

förklarar att desto större utbudet av medierna blir, desto viktigare är det att människorna blir 

mer selektiva av det medieinnehåll de tar del av (Strömbäck, 2016). Under de senaste 

decennierna har tillgången till utländska nyhetssajter ökat dramatiskt, detta mycket tack vare 

digitaliseringen och mobila plattformar där innehållet är tillgängligt för hela världen 

(Widholm, 389:2016). Dessutom är det flera globala nyhetssajter som anpassar annonser, 

språk och innehållet till olika världsdelar och publiker (Chalaby, 2009).  
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SOM-undersökningen som gjordes år 2015 visar att en fjärdedel av svenskarna konsumerar 

nyheter från utländska tjänster minst en gång i veckan (Widholm, 2016:393). Journalistiken 

är den viktigaste samhällsinstitutionen för människor då de orienterar sig i samhällsfrågor 

(Strömbäck, 2015). Strömbäck förklarar att flera studier tyder på att människors politiska 

åsikter har en koppling till det medieinnehåll de tar del av. Människor har en tendens att ta 

del av de nyheter som stämmer överens med deras åsikter och förstärker deras bild av 

verkligheten (ibid). Forskning har visat att de nyheter som vi tar del av har en påverkan på 

vårt beteende och inställning (Sternvik, 2009). 

2.7 Vad är algoritmer? 

För att kunna studera ungdomars selektiva informationshämtning och deras medvetenhet 

kring hur information samt innehåll de exponeras för på sociala medier påverkar 

åsiktsbildningen behöver vi närmare undersöka vad det är som styr innehållet som vi ser i 

våra flöden på våra sociala medier. Olof Sundin, professor i biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Lunds universitet beskriver begreppet “algoritmer” som ett recept 

där en del detaljerade anvisningar styr vad som ska göras, i vilken ordning och med vilka 

ingredienser för att nå ett visst resultat (Haider & Sundin, 94:2019). Sundin förklarar vidare 

att det är algoritmer som styr det vi ser i våra flöden på tjänster som till exempel Facebook 

(ibid). Jutta Haider, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för 

kulturvetenskaper vid Lunds universitet förklarar att algoritmer har funnits redan innan 

datorerna fanns (Haider, 94:2019). Han förklarar algoritmer som variabler som beskriver en 

del processer som standardiserade anvisningar om hur information ska hanteras och är helt 

matematiska (ibid).  

 

När algoritmer nämns i sammanhang till det offentliga samtalet associeras det ofta med 

filterbubblor och personifiering av våra flöden i sociala medier (Haider & Sundin, 94:2019). 

För några år sen hade sociala medier kronologiska flöden där inlägg som publicerades senast 

låg längst upp i flödet (Haider & Sundin, 97:2019). Idag är det parametrar som populäritet, 

plats och i högre grad våra aktiviteter på nätet som styr hur våra flöden individualiseras, 

nyckelordet är relevans (ibid).  
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Griesemer & Star talar om “Boundary Objects”, vilket är en term som är beskriver ett objekt 

som för samman flera olika sociala världar (Griesemer & Star, 387:1989). Med utgångspunkt 

i ovanstående förklaringar av algoritmer är termen “Boundary Objects” applicerbar på 

algoritmer som styr våra flöden på sociala medier. Algoritmer handlar alltså inte enbart om 

våra flöden på sociala medier, Rosenblat och Stark förklarar hur en del företag som 

exempelvis Uber styr sina verksamheter och kontrollerar sina arbetstagare med hjälp av dessa 

algoritmer (Rosenblatt & Stark, 2015).  

 

Då vår studie handlar om selektiv exponering och nyhetskonsumtion är det av intresse att 

studera algoritmer då dessa styr innehållet i flödena på sociala medier. Strömbäck tar upp hur 

kommersiella nyhetsmedier med samhälleligt uppdrag använder algoritmer för att synliggöra 

sina nyheter och anpassa dem efter mottagarna (Strömbäck, 2014). Haider & Sundin talar om 

att algoritmer tillsammans med datorer har tagit stor plats i redaktionerna för att generera 

nyheter ur datala eller anpassa nyheterna efter läsarna (Haider & Sundin, 16:2016). Westlund 

& Lewis menar också på att teknikens roll växer i redaktionerna (Westlund & Lewis, 2014). 

2.8 Filterbubblor 

När människan söker efter information på internet, lär sig internettjänster som Google och 

Facebook våra vanor och intressen. Algoritmerna personifierar då våra flöden och visar 

endast den information som vi gillar att ta del av, detta fenomen kallas för “filterbubbla” 

(Pariser, 9-10:2011). På så sätt ger filterbubblan ett personligt och anpassat flöde som i 

slutändan leder till att vi inte kan ta del av annan information än det som bekräftar vår 

världsbild (ibid). Pariser menar på att filterbubblor existerar och antar att vi tillslut kommer 

bli helt isolerade av dem (Pariser, 9–10:2011). Vi kan inte bestämma vilken information som 

ska filtreras bort och vilken bubbla vi ska hamna i, utan allt är en process som isolerar oss 

från motstridig information (ibid). Det enda sättet för oss att inte hamna i en filterbubbla är 

att stänga av alla våra digitala apparater och radera sociala medier från våra liv (Pariser, kap. 

7:2011). Men inte ens det hjälper då vi väntar en framtid där teknologin och den virtuella 

världen antas sammanfogas med vår fysiska värld (ibid). 
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Medieforskaren Peter Dahlgren menar också på att i och med en kraftig ökning av antalet 

information- och nyhetskällor har det skapats en oro kring det att människor tenderar att söka 

sig till information som bekräftar ens världsbild och att internetjättar som Facebook och 

Google är ute efter att servera oss den information som matchar med våra åsikter (Dahlgren, 

39:2018). Detta i sig skulle kunna leda till att vi hamnar i en “filterbubbla” och inte kommer 

åt motstridig information (ibid).  

 

Vidare hänvisar Dahlgren till forskning som visar att oron för filterbubblor inte står i 

proportion till resultaten av forskningsfrågan och anger att filterbubblor är ett marginellt 

problem i vårt samhälle och vi tar del av lika mycket motstridig information. En forskning av 

Reuters Institutes visar att 40% av användarna på sociala medier exponeras för nyheter de 

inte intresserade av eller nyhetskällor som de inte vanligtvis besöker (Newman m.fl., 

41:2017).  

Då denna studie syftar till att undersöka selektiv exponering och nyhetskonsumtion är dessa 

studier intressanta då de ger en beskrivning och förklaring av sociala medier som nyhetskälla. 

 

 

3. Metod   
I detta kapitel redogörs för den metod och det tillvägagångssätt som har använts för att 

genomföra studien och samla in och analysera det empiriska materialet. Även anledning till 

metodval och uppkomna problem kommer att diskuteras i detta kapitel. 

3.1 Val av metod 

Metoden som tillämpats i denna studie är en kvalitativ metod i form av 

fokusgruppsintervjuer. Synneve Dahlin-Ivanhoff beskriver metoden som mycket användbar 

för att undersöka hur människor tänker och talar om ett särskilt ämne för att förstå på vilket 

sätt respondenterna ser på världen samt för att ta reda på varför de har denna uppfattning 

(Ahrne, Dahlin-Ivanoff 81:2015). Resultaten ger en bra möjlighet till att kunna kartlägga 

förekomsten av olika förhållningssätt (Esaiasson et al. 320:2012). Metoden kan därför ses 

som ett lämpligt verktyg för att kunna besvara frågeställningarna i denna studie. 
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Vidare kan metoden också motiveras som passande för denna studie då fokusgrupper ofta 

fungerar bra när det är känsliga frågor som diskuteras, då deltagarna kan känna stöd från 

varandra (Wibeck, 2000). Respondenterna kan till och med ha lättare att öppna sig än om de 

hade suttit med en endast en intervjuare (ibid). Eftersom miljö- och klimatfrågan handlar om 

ett politiskt ställningstagande kan det ses som ett känsligt ämne att prata om och därav kan 

metoden ses lämplig även ur den synvinkeln.  

3.2 Intervjumanual 

För att besvara syftet med denna studie var det nödvändigt att konkretisera och 

operationalisera de tidigare nämnda teorierna, för att på så vis skapa frågor som svarade på 

frågeställningarna med en direkt förankring och koppling till teorierna. Intervjumanualen 

finns med som en bilaga, 1.1, där samtliga frågor redovisas på ett tydligt och strukturerat sätt.  

3.3 Urval 

Som kan ses ovan handlar frågorna om att skapa en generell uppfattning om respondenternas 

uppfattning kring miljö och klimatfrågor samt om deras vanor och åsikter om sociala medier. 

En tumregel för urvalsprocessen är att se till att deltagarna har någon gemensam 

karakteristika (Hylander 11:2011). Eftersom den tilltänkta målgruppen var begränsad till 

människor mellan 19-29 år skapar det på så vis en homogenitet beträffande åldern, något som 

forskaren Rosaline Barbour rekommenderar (Ahrne, Dahlin-Ivanoff 86:2015). I övrigt 

skapades även en homogenitet beträffande knutpunkten av respektive respondenter, då 

studien genomfördes i en och samma stad delade alla på ett eller annat sätt någon slags 

koppling till staden.  

 

Eftersom ämnet i stora drag var fokuserat till miljö och klimatfrågan samt sociala medier 

kunde det antas att alla inom det angivna åldersspannet för studien hade någon slags koppling 

till detta. Det kan stärkas upp med det faktumet att 92% av svenska ungdomar mellan 16 till 

32 år använder sig av den sociala medieplattformen Facebook (Svenskarna & Internet, 

2018.b). Med grund i detta antagande var det inte nödvändigt att selektera urvalet mer än till 

det angivna åldersspannet för att uppnå en hög validitet. Tekniken som användes för att få tag 
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på analysenheter var snöbollsurval. Denna metod går ut på att de kontaktade analysenheterna 

i sin tur hjälper till att kontakta ytterligare analysenheterna (Esaiasson et al. 189:2012), på så 

vis gick det snabbt att få ihop ett urval för att kunna genomföra fyra fokusgrupper med ett 

antal på 5 till 7 personer i vardera grupp.  

 

Genom att inte begränsa det mer än till ålder samt en gemensam knutpunkt skapades en 

heterogenitet i grupperna i form av skillnader i allt från utbildning, kön, livssituation och 

andra etniska och sociala faktorer. Heterogeniteten är en essentiell del för att täcka 

mångfalden och på så vis få in olika perspektiv och åsikter i debatten (Ahrne, Dahlin-Ivanoff 

2015:86). Den varierande blandningen av människotyper som medverkade i undersökningen 

kan således ses bidra till en hög validitet.  

3.4 Genomförande  

Innan fokusgrupperna skrevs ett studieprotokoll, se bilaga 1.2. Detta är en viktig del i 

planeringen för att skapa rätta förutsättningar för att genomföra fokusgrupperna på bästa sätt 

(Ahrne, Dahlin-Ivanoff 84:2015). Som tidigare nämnt är det av stor vikt att försöka skapa en 

avslappnad och bekväm miljö för att öka förutsättningarna för en bra diskussion (Ahrne, 

Dahlin-Ivanoff 88:2015). Detta försökte åstadkommas genom att hålla 

fokusgrupps-intervjuerna i en hemmiljö där det bjöds på kaffe och fika.  

 

Fokusgrupperna hade en tidsram på 45 minuter till en timme. Inledningsvis hölls en kort 

presentation om upplägget samt syftet med fokusgrupperna. Då människor har en större 

benägenhet att dela med sig av sina erfarenheter och åsikter ökar då miljön upplevs som 

tillåtande och icke-dömande (Ahrne, Dahlin-Ivanoff 83:2015), lades det stor vikt i att 

förtydliga alla åsikter är unika och värdefulla även om de är motsatta. Att alla respondenter 

var anonyma klargjordes även under denna presentation. Efter inledningen hölls en kort 

presentationsrunda där alla fick presentera sig själva. Presentationen följdes sedan av 

frågorna som kan ses i intervju-manualen, vilka var utformade i enlighet med Kreugers 

strukturerade anvisningar på hur den ska läggas upp (Hylander 11:2011). Det började således 

med öppningsfrågor, som enligt Kreuger syftar till att röra gruppens gemensamma egenskap 
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(ibid). Dessa frågor formulerades som enkla frågor om sociala medier som alla kunde svara 

på, vilket verkade som en god igångstart för att få respondenterna att känna sig bekväma.  

 

Öppningsfrågorna följdes av introduktionsfrågor, vilka syftar till att röra huvudfrågan men 

inte vara direkt relaterade till det forskaren vill ha svar på (ibid). I detta skede visade vi en 

bild, se bilaga 1.3, för deltagarna. Detta skulle på ett sätt kunna liknas vid ett så kallat 

“stimulated recall”, då bilden syftade till att uppbringa känslor och åsikter hos de intervjuade 

personerna (Hedin, 2011). Bilden resulterade i diskussioner som rörde sociala medier och 

miljö och klimatfrågan på en omfattande och öppen diskussionsnivå, en diskussion med 

många följdfrågor från både oss som ledare men även av deltagarna själva.  

 

Med hjälp av ledarna leddes sedan diskussionen in till att handla om nyckelfrågorna för 

studien. Det ställdes då frågor som var direkt förankrade till teorierna om den selektiva 

exponeringen. Slutligen avrundades samtliga fokusgruppsintervjuer med avslutningsfrågor, 

som syftar till att täcka in för om deltagarna känner att något mer behöver tilläggas (ibid).  

3.5 Insamling och bearbetning av material 

Eftersom det tidigt gick att urskilja tydliga mönster i respondenternas svar kändes den sista 

fokusgruppen som bekräftande av den information som vi redan fått från tidigare 

fokusgrupper. Det gick då att konstatera att studien uppnådde en upplevd teoretisk mättnad. 

Inspelningarna från intervjutillfällena användes för att kunna transkribera och sammanfatta 

materialet. Tekniken som användes för att göra detta var koncentrering, vilket bygger på att 

de väsentliga delarna av långa uttalanden sammanfattas och man skapar korta och koncisa 

meningar till korta formuleringar (Esaiasson et al. 271:2012). 

  

Nästa steg i kodningen var att generalisera det sammanfattade materialet, vilket i stora drag 

kan beskrivas som arbetet för att formulera om specifika åsikter och erfarenheter till generella 

uppfattningar (Esaiasson et al. 271:2012). Bo Eneroth förklarar det som att ämnet delas upp i 

olika kategorier som sedan bryts ner i olika dimensioner, vilka i sin tur delas upp i olika typer 

av kvalitéer (Eneroth 144:1984). Kvalitéerna består då alltså av korta formuleringar som 
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belyser olika förhållanden (ibid). Dessa olika kvalitéer skulle kunna liknas vid olika teman, 

som står för det underliggande meningen i vad respondenterna har sagt.  

 

Bo Eneroth beskriver olika tekniker för att göra denna process mer strukturerad, varav en av 

dessa är kartläggningsmetoden (Esaiasson et al. 272:2012). Metoden tillämpades med fördel 

på denna studiens bearbetning av materialet, då det skapade en lättöverskådlig överblick av 

de olika teman som kunde utvinnas ur det omfattande materialet. Efter generaliseringsfasen 

börjar arbetet med att söka mönster och samband mellan dessa teman (Hedin 11:2011). I 

denna fas jämfördes olika teman och samband med de olika teorierna som tidigare har 

presenterats, i enlighet med Anna Hedins vidare rekommendationer för att på så vis skapa sig 

en mer förståelig bild av de olika åsikterna och uppfattningarna (ibid).  

3.6 Validitet, Reliabilitet och Intersubjektivitet 

Den noggrant utformade intervju-manualen (bilaga 1.1) kan ses som en försäkran om en hög 

reliabilitet, då den bidrog till att frågorna ställdes på liknande sätt till alla samtliga grupper. 

Det strukturerade studieprotokollet kan också ses som en bidragande faktor för en god 

reliabilitet eftersom det ökade sannolikheten att alla fokusgruppsintervjuer utfördes på samma 

sätt. Dessa två faktorer kan även ses som viktiga faktorer för en god intersubjektivitet. 

 

För att säkerställa en hög validitet när det kommer till metoden är det viktigt att tänka på att 

det som mäts är det som ska mätas, samt att undersökningen testar det den är avsedd att testa 

(Graziano, Raulin 163:1989). Eftersom det alltid finns hot mot validiteten i en studie så är det 

viktigt att försöka förutse vad dessa kan vara för att på så vis kunna förhindra eller (Graziano, 

Raulin 164:1989).  

 

Ett hot mot validiteten är att det kan skapas en social inställsamhet och artighet mellan 

deltagarna (Hylander 19:2011). Ett försök till att minska denna risk var att lägga stort fokus 

vid att i presentationen förtydliga att motsatta åsikter enbart betraktas som värdefulla och 

unika, som tidigare nämnts. Vi som ledare var även frekventa i att ställa följdfrågor till 

deltagarna samt att se till att alla fick chansen att uttrycka sin åsikt i vardera fråga. 
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Bo Eneroth trycker på viktigheten att ha en öppenhet för tolkningen av frågorna hos 

respondenterna och att noga notera skillnader för att använda dem till framtida frågor och 

eventuellt kunna komplettera med dem i framtiden (Eneroth 68:1984). Detta skulle även 

kunna ses som en viktig faktor för en hög validitet samt även intersubjektivitet. Med en 

medvetenheten om denna faktor lades stor vikt i att utföra insamlingen och bearbetningen av 

materialet med hög noggrannhet. Exempel på detta kan tas från koncentreringfasen, då all 

sorts information som på ett eller annat sätt rörde ämnet inkluderades in till de korta 

formuleringarna.  

3.7 Metodproblem 

Ett vanligt problem då intervjuer används som en metod är den så kallade intervjuareffekten, 

som kan beskrivas som ett fenomen av att svaren blir olika beroende på vem som ställer dem 

(Esaiasson et al. 267:2012). Detta kan vara ett problem som kan vara svårt att undvika helt 

eftersom det är så många faktorer som kan påverka det (Esaiasson et al. 235:2012). Det skulle 

ur denna synvinkel kunna ses som en fördel att det var två ledare som hjälptes åt att ställa 

frågorna eftersom de båda har olika påverkan på individerna och även åtskilliga åsikter, vilket 

eventuellt kan öppna upp för en annan typ av acceptans hos respondenterna.  

  

Då det kommer till genomförandet kom det upp några praktiska problem då det var flertalet 

personer som ställde in, vilket löste sig genom att varje fokusgrupp var tillräknad med några 

extra personer. Det skapades även ett Facebook-event några dagar innan intervjuerna där 

viktigheten för ett medverkande från vardera person förtydligades.  

 

 

4. Resultat & Analys 
I denna del kommer den information som blev framtagen från studien att redogöras för och 

förklaras. För att förtydliga kommer både resultatet och analysen att redogöras i detta kapitel, 

då det skapar ett flyt i texten och för att underlätta för läsaren, eftersom analysen på så sätt 

blir direkt kopplad till det givna resultatet.  
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Användning av sociala medier  

“Vad använder ni för sociala medier?” 

Denna fråga ställdes som en öppningsfråga för att värma upp respondenterna och få ett 

perspektiv på hur insatta de är när det kommer till sociala medier, därav kommer inte denna 

fråga att analyseras djupgående.  

 

Respondenterna var relativt entydiga i sina svar i denna frågan så en enkel generalisering av 

svaren är att de använder sociala medier på en daglig basis. De sociala medier som 

respondenterna visade sig använda mest är Facebook, Instagram, Snapchat och Messenger 

där Facebook är den populäraste i följd av Instagram och därefter Snapchat.  

 

Att sociala medier används dagligen bland ungdomar tyder på att en stor del av deras dagliga 

kommunikationen sker digitalt och via sociala medier då dessa plattformar har i syfte att 

främst underlätta kommunikation mellan människor. Detta fastställs av Gustafsson & 

Ohlsson som nämner att sociala medier är konstruerade för kommunikation mellan 

människor både i privat och kommersiella syften (Gustafsson & Ohlsson, 157:2011). I 

rapporten “Svenskarna och internet” presenterades liknande resultat där Facebook, Instagram 

och Snapchat var de mest använda sociala medier hos svenskarna (Svenskarna och internet, 

2018b).  

 

Interpersonell vs. online kommunikation 

“Hur mycket av din kommunikation sker via sociala medier? (Interpersonell vs online)” 

Svaren på denna fråga var inte lika självklara bland alla respondenter. Troligtvis på grund av 

att det inte är något som gemene användaren av sociala medier reflekterar över. Trots det gick 

det att se ett tydligt mönster och några nyckelord bland svaren. Majoriteten av respondenterna 

svarade att väldigt mycket av den dagliga kommunikationen sker via sociala medier. I 

kartläggningen av nyckelord förekom ord som “högt” och “väldigt mycket”. Flera påpekade 

dessutom att mer än hälften av deras dagliga kommunikation sker via sociala medier. Detta i 
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följd av att en del var eniga om att deras online-kommunicerar är betydligt mycket högre än 

den interpersonella kommunikationen.  

 

Det gick också att kartlägga ett mönster där respondenterna nämnde att de kommunicerar till 

bekanta som bor i andra städer eller på längre avstånd via sociala medier. Det förekom också 

att kommunikation via sociala medier kan ske för att planera verkliga träffar. Flera angav att 

de kan använda sociala medier för att höra av sig till vänner och fråga hur de mår istället för 

att träffas i verkligheten. 

 

En generell tolkning av resultatet visar att en väldigt stor del av kommunikationen bland 

dessa ungdomar sker via sociala medier. Detta i och med att flera av ungdomarna påpekade 

att de har mer online kommunikation än interpersonell kommunikation. 

Att en väldigt stor del av kommunikationen sker via sociala medier går att koppla till 

Putnams påstående då han menar på att de högteknologiska kommunikationsverktygen 

kommer ha en stor roll i människors vardagliga kommunikation och kan komma att minska 

gemenskapen i samhället (Putnam, 2000). Den kritik som kan riktas mot denna teori utifrån 

resultatet är att fler av respondenterna menade att sociala medier kan användas för att 

bestämma träff i verkliga livet, vilket kan tolkas som att sociala medier är ett bra verktyg för 

att öka gemenskapen i samhället. Detta i följd av att dessa plattformar underlättar för att 

människor kan kommunicera med bekanta oavsett avstånd. 

 

Sociala medier som nyhetskälla 

“Hur ser ni på sociala medier som nyhetskälla?” 

Grupperna var enade om att sociala medier kan vara ett bra kommunikationsverktyg för 

nyhetsspridning då stora traditionella medier och tidningar också kan sprida sina nyheter via 

dessa plattformar. Ett ord som upprepade väldigt många gånger var ordet “källa”. Det 

påpekades flera gånger att källan spelar en väldigt stor roll när det handlar om att nyheter som 

kommer i flöden på sociala medier. Ett vanligt svar bland respondenterna var “det beror på 

vad det är för källa”. Detta i följd av påpekande på mängden  fake news som ökat senaste 

åren på sociala medier. Majoriteten tyckte att det är viktigt att vara källkritisk i sociala 

medier.  
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Ett annat nyckelord ur svaren var ordet “vinklingar”. Fler tog upp att det mesta som läggs ut 

via massmedier och traditionella medier kan vara politisk vinklade eller rubriker som ska 

generera klick, det vill säga clickbait. Det nämns att medierna har nya utmaningar då de idag 

behöver skriva intressanta rubriker och sälja in nyheter. Att inte lita på inlägg skrivna av 

privatpersoner var en gemensam nämnare i svaren. Majoriteten menade att de aktivt brukar 

söka efter mer information om nyheten på egen hand, detta genom att använda Google för att 

hitta en pålitlig källa eller läsa vetenskapliga artiklar om ämnet.  

 

Tolkningen som kan göras av svaren är att ungdomarna är väldigt källkritiska till nyheter som 

läggs ut på sociala medier, speciellt inlägg som inte har källor och är skrivna av 

privatpersoner. De är dessutom kritiska till dagstidningar och anser att mycket av deras 

innehåll är vinklat. Det är många nyheter som når ut till dem via sociala medier, därav väljer 

respondenterna att vara kritiska mot källan och söka efter mer information på egen hand ifall 

nyheten verkar intressant.  

 

Att de flesta nyheter når ut till oss via olika typer av medier är något som Esser påpekat. 

Enligt Esser har traditionella massmedier och nya onlinemedier genomträngt alla samhällets 

sfärer och spelar en central roll för interaktioner i samhället (Esser, 155:2013). Att sociala 

medier används som en daglig nyhetskälla är något som även Bergström håller med om 

(Bergström, Jervelycke, 584:2018). Flera av respondenterna förtydligade att de söker efter 

mer information om nyheter i flera olika typer av online-plattformar för att jämföra nyheten i 

olika medier för att kunna vara så källkritisk som möjligt.  

 

Sternvik (2009) menar att mediekonsumtionen för unga inte längre är bunden till 

medieformatet (ibid). Sternvik påstår att en stor del av nyhetskonsumtionen sker via internet, 

detta oberoende av plattform eller medium, vilket är något som vår studie alltså också visar 

på. Widholm skriver att digitaliseringen och mobila plattformar har gjort det möjligt att även 

ta del av utländska nyhetsmedier (Widholm, 389:2016). I och med detta utökas antalet medier 

som går att ta del av, vilket kan vara en anledning till att respondenterna söker sig vidare och 

jämför olika typer av information för att säkerställa nyhetens validitet. Strömbäck talar om att 

i och med ökningen av medieutbudet är det viktigt att människor är selektiva när det kommer 
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till nyhetskonsumtion (Strömbäck, 2016), resultatet visar att ungdomarna är väl medvetna om 

det och är väldigt selektiva kring vilka medier de tar del av.  

 

 

Åsikter om klimatfrågan 

“Vad tycker ni om klimatfrågan?” 

Denna fråga inleddes med att vi visade en bild för respondenterna, bilden ligger bifogad 

under 1.3. Som tidigare nämnt resulterade bilden i en omfattande och öppen diskussionsnivå 

som rörde klimatfrågan som ämne. De generaliseringar som kan utvinnas från resultatet är att 

majoriteten av deltagarna tyckte att miljö- och klimatfrågan är en viktig fråga, med 

reservationer för tankar om att situationen inte är lika illa som media ibland kan framställa 

det, då jorden även påstods ha sin egna gång. En stor del av deltagarna upplevde dock att 

olika typer av medier var den största källan till information om frågan och att klimathotet inte 

är något som de själva upplevt.  

 

Vidare ledde samtliga diskussioner i fokusgrupperna till att handla om ansvarstagande för 

situationen. Åsikterna kring denna fråga skulle kunna delas upp i två majoritets-grupper, där 

den ena gruppen diskuterade för ett ansvarstagande på individnivå i största fokus. 

Motiveringarna för detta skulle kunna sammanfattas som att det handlar om att ta sitt egna 

ansvar på en individnivå för att på så sätt inspirera andra att göra detsamma. Den andra 

gruppen argumenterade för en förbättring på en större nivå, där stormakterna låg i stort fokus 

i resonemangen. Deltagarna poängterade att besluten som faktiskt kommer att göra relevant 

skillnad ligger i stormakternas händer och att det som sker på individnivå inte är tillräckligt 

eller lika väsentligt. Däremot går det göra en generalisering från samtliga deltagare att ett 

personligt ansvar bör tas för att inte förvärra situationen.  

 

Resultatet kan tolkas som att ungdomar tycker att klimatfrågan är viktig då den ligger till 

grund för en fortsatt framtid för denna jord. De är dock kritiska till att läget är så kritiskt för 

att anta att jordens undergång är nära som vissa källor på nätet utger, utan det är en fråga vars 

aktualitet som lyfts fram ur ett långsiktigt perspektiv. Även om viss information alltså anses 

överspelad verkar dock olika typer av medier vara en viktig del för att förse ungdomarna med 

information om det dagsaktuella läget. Tolkning kan även göras att ungdomarna har en enad 
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åsikt om att förbättringar bör ske där det krävs att alla måste ta sitt ansvar, likväl individer 

som stora inflytelserika beslutsfattare.  

 

I stycket som redogör om forskningen kring den selektiva exponeringen och 

nyhetskonsumeringen står det att forskning har visat att de nyheter som vi tar del av har en 

stor påverkan på vårt beteende och inställning (Sternvik, 2009). Detta skulle kunna appliceras 

direkt på den tolkningen av resultatet som visar på att de olika medierna är en väsentlig del i 

hur ungdomarna nås av information kring dagsaktuella ämnen. Samtliga hade även en relativt 

enad bild om hur situationen ser ut när det kommer till miljö och klimatfrågan, vilket stärker 

teorins innebörd ytterligare.  

 

Det Lippman skriver om medialiseringen att människors åsikter inte alltid baseras på 

verkligheten, utan att det snarare är bilden som förmedlas via pressen till samhället som styr 

våra åsikter (Lippman, 1997), kan med grund i ovanstående påstående även ses som en 

instämmande teori till vår studie. Deltagarnas kritiska syn på medias gestaltning av 

klimathotet kan dock verka som en motsägande faktor till vad Strömbäck påstår om att 

medialiseringen kan ses som en fara ur ett politiskt perpektiv, då han nämner att den präglar 

våra åsikter istället för att de baseras på egna erfarenheter och sanningsenliga källor 

(Strömbäck 233-235:2014.a). 

 

Informationsinhämtning om miljö- och klimatfrågan 

“Var letar ni efter information om miljö- och klimatfrågan?“ 

Ett nyckelord som upprepas hos alla fokusgrupper var “sociala medier”, då det var en stor 

och tydlig majoritet som påstod att de i hög grad får information via olika mediekanaler som 

Facebook och Twitter. En stor del av respondenterna uttryckte även att de inte aktivt brukar 

söka efter information om just miljö- och klimatfrågan, utan att det snarare kommer upp i 

flödet på olika sociala mediekanaler via bland annat länkar till olika typer av källor som 

delas. Många av deltagarna instämde i att förtroendet var relativt lågt för denna typ av 

information på sociala medier, beroende på den utgivna källan. En stor del av deltagarna 

nämnde även att de exponerats för fakta om miljö och klimatfrågan via traditionella 

nyhetskanaler som TV och Radio.  
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Den grupp av personer som däremot aktivt sökt efter mer information om frågan hade istället 

vänt sig till källor som uppfattades som mer förtroendeingivande, vilket främst var 

journalistik och dokumentärer, information utgivna av statliga organisationer samt 

icke-vinstdrivande miljöorganisationer. Utöver informationen från olika typer av 

mediekanaler var det även ett vanligt svar att de nåddes av fakta via interpersonell 

kommunikation, som exempelvis undervisning i jobbet eller skolan eller från konversationer 

med kompisar.  

 

Tolkningen som kan göras av resultatet från denna fråga är att ungdomarna nås av 

information om miljö och klimatfrågan, vare sig om de aktivt söker efter den eller ej. Sociala 

medier kan konstateras vara en viktig källa till information för många ungdomar, då en stor 

majoritet nåtts av information via dessa typer av kanaler. Många litar dock inte på denna 

typen av information, utan värderar bland annat statliga institutioner högre ur ett 

förtroendeperspektiv. Då en majoritet hade åsikter om vilken källa som är mest pålitlig går 

det även att göra tolkningen att källan spelar en väsentlig roll för ungdomar åsiktsbildning 

idag och att ett stort fokus läggs på detta. Vidare går det alltså att göra tolkningen att 

journalistiken spelar en stor roll för ungdomarnas informationshämtning. Detta kan förankras 

i teorin om selektiv exponering och nyhetskonsumering då Strömbäck här också nämner att 

journalistiken är en av de viktigaste samhällsinstitutionen för människor då de orienterar sig i 

samhällsfrågor (Strömbäck, 2015).  

 

Faktumet att många av de ungdomarna som ej sökt information på ett aktivt sätt ändå ansåg 

att de nåddes av information går i enlighet med forskningen från Reuters Institutes, då den 

visar att en del av användarna på sociala medier exponeras för nyheter de inte intresserade av 

eller nyhetskällor som de inte vanligtvis besöker (Newman m.fl., 41:2017). Detta skulle 

kunna ses som ett motstridande resultat mot forskningen och den uttalade oron kring 

fenomenet filterbubblor (Pariser 81:2011). Denna motsägelse går alltså i enlighet med den 

forskning som Dahlgren hänvisar till som tyder på att oron för filterbubblor inte står i 

proportion till resultaten av forskningsfrågan och att vi tar del av lika mycket motstridig 

information som bekräftande (Dahlgren, 57-60:2018). 
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Anpassade informationsflöden 

“Upplever ni att ni exponeras för information på sociala medier som överensstämmer 

med er uppfattning i samma utsträckning som information som inte överensstämmer 

med er ståndpunkt?” 

Majoriteten var väldigt enade i denna fråga. Det mesta av den information de exponeras för i 

sina flöden på sociala medier är innehåll som de håller med om och som känns relevant för 

dem. Flera påpekade att de såg väldigt få av de ståndpunkter som de inte själv har. Detta 

gällde för samtliga sociala medier, men Facebook och Instagram nämndes flest gånger, detta 

troligen på grund av att dessa två har tydligare flöde-funktion än exempelvis Snapchat. Den 

minoritet av respondenterna som fick blandade innehåll i sina flöden nämnde att de inte är 

aktiva på just de plattformarna som visar blandade innehåll. Ingen respondent reagerade på 

frågans innebörd, samtliga förstod vad frågan handlade om och kunde referera.  

 

Utan att vi triggade igång diskussioner kring filterbubblor dök det upp ord som “algoritmer” i 

samtliga intervjuer. Respondenterna påpekade att sociala medier är konstruerade att visa oss 

intressant innehåll. En del pratade om hur innehållet kan anpassas snabbt efter det de sökt på 

nätet. En del av respondenterna upplevde detta som obehagligt. I helhet kände alla igen att 

flöden på sociala medier anpassade sig efter deras åsikter och intressen. I ett fall berättade 

respondenten att denne har skapat ett nytt konto på Facebook för att “lura” algoritmerna. 

Flera respondenter menade också på att det inte är bara innehåll som överensstämmer med 

deras personliga åsikter, utan ibland får de även upp information som är inte går ihop med 

deras personliga ställningstaganden.  

 

Helhets-tolkningen av resultatet är att ungdomarna upplever att de får väldigt anpassade 

flöden på sociala medier och att de i en mindre utsträckning får upp information som 

motsäger deras världsbild eller upplevs som ointressant. Medvetenheten kring algoritmer och 

de så kallade “filterbubblorna” är väldigt högt och majoriteten av ungdomarna är säkra på att 

flöden på sociala medier gömmer en hel del av det innehåll och den information som anses 

vara irrelevant för användaren. 
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Med utgångspunkt i Sundins uttalande vet vi att algoritmer är de variabler som styr vad som 

ska visas flöden på sociala medier (Haider & Sundin, 94:2019). Det är dessa matematiska 

variabler som personifierar våra flöden och visar det innehåll som vi är intresserade av (ibid). 

Enligt Strömbäck använder sig kommersiella nyhetsmedier av dessa algoritmer för att 

anpassa sina nyheter till mottagarna (Strömbäck, 2014). Detta är något studien också pekar på 

då respondenterna var eniga om att de nyheter och den information de får i sina flöden ofta är 

relevant och av intresse. Detta är något som Haidar och Sundin också står bakom de då 

förklarar att nya teknologin och algoritmer har tagit stor plats i nyhetsredaktioner (Haider & 

Sundin, 16:2016).  

 

Pariser som står bakom begreppet “filterbubblor” menar på att i och med att flöden anpassas 

efter den information som vi är intresserade av kommer vi tillslut hamna i en bubbla där det 

mest som visas får ihop med våra ståndpunkter (Pariser, 9-10:2011). Studien visar dock inte 

några tecken på att det är troligt att detta kommer hända då samtliga respondenter nämnde att 

de även får information som är motstridig. Dahlgren talar också om att problemet att 

användarna hamnar i en bubbla är marginellt då vi tar även del av motstridigt information i 

samhället (Dahlgren, 57-60:2018). Tidigare i detta kapitel nämndes att ungdomarna tenderar 

att fortsätta att söka efter ytterligare information om de nyheter på sociala medier, vilket 

också motsäger teorin om filterbubblor då respondenterna menade att de aktivt kan söka om 

ytterligare information på flera olika typer medier om ämnet är intressant och att de inte 

förlitar sig på allt som finns i deras flöden. 

 

Dissonansteorin och nyhetskonsumtion 

Hur ser ni på nyheter som inte överensstämmer med din uppfattning av verkligheten?  

Svaren på denna fråga var väldigt lika i samtliga grupper. Det gick att se tydliga mönster 

kring hur ungdomar på sociala medier reagerar på nyheter och information som inte går ihop 

med deras världsbilder eller åsikter. En majoritet bekräftade att de inte tar till sig den 

information som tyder på annat än deras befintliga uppfattning. Den informationen/nyheten 

stöts bort av ungdomarna på olika sätt. Flera av respondenterna svarade att de skrollar förbi 

den typen av information och inte bryr sig om nyheten om den säger annat än vad de tycker.  
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En del menade på att de knappt stöter på sådana nyheter och när de väl gör det så väljer de att 

ignorera det helt. Ett förekommande mönster var att de upplevde motstridig information eller 

nyheter som provocerande eller irriterande. Ord som “defensiv” kom också på tal i vissa 

grupper. Den minoritet som uppgav att de kan tänka sig att klicka in på nyheten av nyfikenhet 

nämnde också att de håller fast vid sitt ursprungliga perspektiv och mest läser vidare för att 

hitta brister eller för att kunna diskutera nyheten med andra personer som de vet att de redan 

delar åsikt med och på så sätt få en bekräftelse på att deras syn och uppfattning är det rätta.  

 

Det framkom att det är svårt att vara objektiv kring nyheter som strider emot respondenternas 

åsikter och uppfattningar. Även om dessa personer ibland vill vara öppensinnade och 

opartiska så väljer de ändå ofta att vara kritiska och hålla fast vid sina åsikter. Hur intressant 

nyheten är avgör också hur objektiv läsaren kan vara i sitt läsande och åsiktsbildning. 

Sammanfattningsvis går det att se väldigt tydliga mönster som tyder på att motstridig 

information och nyheter helst ignoreras. Dessa väcker känslor som irritation och provocation. 

Ungdomar väljer antingen att skrolla förbi, ignorera nyheten eller att läsa den för att sedan 

kunna diskutera ämnet med människor med liknande åsikter och få sin uppfattning bekräftad. 

Detta även om den motstridiga informationen har en logisk förklaring. Respondenterna 

nämnde att det är lättare att vara opartisk inställd till vissa ämnen än andra. 

 

Enligt Hart m.fl föredrar människor bekräftande information framför motstridig, med 

bekräftande information menas information som överensstämmer med våra befintliga 

attityder, övertygelser och beteenden (Hart m.fl., 556:2009). Detta bekräftas av vår studie då 

ungdomarna i samtliga fokusgrupper var enade om att de ignorerar motstridig information 

som tyder på annat än den befintliga uppfattningen. Att respondenterna kan tänka sig att läsa 

informationen för att diskutera det vidare med människor med liknande åsikter för att bli 

bekräftade är något som Hart m.fl också påpekar som vanligt. Enligt Hart handlar det snarare 

om att bli bekräftad än att ta reda på sanningen (Hart m.fl., 556:2009), vilket tydligt kom 

fram i studien.  

 

Att respondenterna ignorerar eller stöter ifrån den information som motsäger deras 

värderingen går även att koppla till dissonansteorin. Dissonansteorin betyder att människan 

samlar på den information som bekräftar den uppfattning och världsbild denne har och stöter 
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ifrån sig den information som går emot dennes personliga värderingar (Hart m.fl., 556:2009) , 

vilket våra respondenter angav att de gör när de hämtar information och nyheter på nätet. 

Detta görs för att undvika den obehagliga känslan som uppstår av flera motsägelsefulla 

sanningar (ibid). Denna känslan beskrev respondenterna som “irritation” eller “provokation”.  

 

Enligt Strömbäck har människor tendens att ta del av nyheter som stämmer överens med 

deras åsikt och förstärker deras världsbild (Strömbäck, 2015), vilket studien också visar. 

Zaller pratar om att människor inte alltid har fasta övertygelser och kan därför ta del av olika 

typer av information för att kunna jämföra dem (Zaller, 1992). Detta är något som går att 

koppla till att respondenterna angav att de kan vara mer öppna att diskutera vissa ämnen och 

vara opartiska än vissa andra ämnen. 

 

Åsiktsbildning 

“Vart formas era åsikter av dagsaktuella ämnen?” 

Samtliga respondenter var eniga om att deras uppfattning om dagsaktuella ämnen bildas och 

påverkas av flertalet olika faktorer, som i en kombination utgör grunden för deras åsikter. 

Digitala medier som sociala medier, radio och TV är de källor där de flesta av deltagarna i 

första hand blir upplysta om dagsaktuella ämnen. Om nyheten uppfattas som intressant av 

läsaren söker ungdomarna efter ytterligare information och förlitar sig mer på källor som 

dokumentärer eller hemsidor som tillhör organisationer som är aktiva inom ämnet.  

En annan stor påverkanskraft för åsiktsbildningen för ungdomarna är även interpersonella 

möten. Samtal med kompisar, kollegor eller familjemedlemmar spelar således en stor roll i 

åsiktsbildningen kring dagsaktuella ämnen hos respondenterna. Det nämns flera gånger att 

det har stor betydelse om personen ifråga är kunnig inom det området som diskuteras och hur 

mycket man själv vet kring ämnet. 

 

Det offentliga samtalet äger rum där människor kommunicerar om dagsaktuella ämnen, 

oavsett om det är ansikte mot ansikte eller andra sätt (Burkart, 272:2018). Enligt Habermas 

teori är den offentliga sfären platsen där dessa samtal äger rum (ibid). Utifrån svaren kan vi 

dra slutsatsen att den offentliga sfären äger rum på sociala medier samt där människor möts i 

verkligheten, så som arbetsplatsen, hemmet, cafeér och så vidare.  
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Bengtsson m.fl skriver att nätet kan ses som en möjlighet till förnyelse av den offentliga 

sfären (Bengtsson m.fl, 1998), vilket resultatet från denna frågeställning till viss del påvisar. 

Resultatet visar på att det dock inte går att utesluta att de verkliga mötena bland människor 

fortfarande är en viktig beståndsdel för den offentliga sfären. Detta går i enlighet med vad 

Bengtsson påstod några år senare, att både den interpersonella kommunikationen och den 

medierade kommunikationen påverkar åsiktsbildningen, eftersom båda involverar ett utbyte 

av tankar med andra människor (Bengtsson m.fl, 56:2017). Detta resultat visar ännu en gång 

på att vi inte är polariserade i våra flöden på sociala medier i så kallade filterbubblor, utan 

diskussioner sker även utanför den digitala världen och på så sätt kan vi inte helt undvika 

motstridig information, vilket Mutz & Mondak också nämner (Mutz & Mondak, 140:2006).  

 

Bergström & Jervelycke Belfrage anser också att nätet och sociala medier inte är den enda 

offentliga sfären där offentliga samtal äger rum (Bergström & Jervelycke Belfrage, 2018). 

Respondenternas svar om att deras åsikter bildas utifrån deras nyhetskonsumtion i 

kombinering med interpersonell kommunikation och samtal med andra människor är något 

som även går i enlighet med Dahlgren teori (Dahlgren, 47:2018). Dahlgren menar att det inte 

är möjligt att endast konsumera och ta del av information som bekräftar vår världsbild, då vi 

tar del av flera nyheter för att vidare kunna sålla och sortera (ibid.) 

 

Grupperingar på sociala medier 

“Upplever ni att ni brukar hamna i grupper, som exempelvis kommentarsfält eller 

sidor, där folk tycker lika som dig?”  

Samtliga deltagare i vardera grupp kunde instämma i känslan av att de ständigt blev indelade 

i grupper på sociala medier. Facebook var den plattformen som majoriteten av ungdomarna 

nämnde i diskussionerna kring detta ämne. En stor del av de var med i Facebook-grupper, 

som de antingen hade blivit inslussad till eller aktivt hade valt att bli medlem i. Ungdomarna 

var främst med i grupper där de delade ett särskilt intresse med de andra medlemmarna. Det 

var även förekommande att respondenterna var med i grupper de inte delade samma intresse 

eller till och med värderingar med, däribland var de grupperingarna som de passivt hade 

blivit medlemmar av vanligast.  
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Många diskuterade även kommentarsfälten på Facebook samt Instagram, där åsikterna var 

aningen delade om upplevelsen av att folk tyckte lika som dem eller inte. En annan typ av 

gruppering som näst intill alla respondenter upplevde var chattgrupper, där Facebooks 

chattfunktion var den mest använda. Dessa grupper användes flest för nära vänner eller 

familj, eller grupperingar som hade en annan typ av stark gemensam nämnare.  

 

Tolkning som kan göras av detta resultat visar att det är vanligt förekommande att ungdomar 

ständigt delas in i olika grupperingar i dagens digitala samhälle. Det kan kopplas till 

ANT-teorin, då Latour även nämner att individer konstant blir indelade i grupper (Latour, 

2005). Den största delen av grupperingarna var grupper där människor hade gemensamma 

faktorer såsom intressen, värderingar eller liknande, vilket kan appliceras på Latours 

påstående om att aktörer i nätverken har en koppling till varandra (Latour, 2005). Latour ger 

exempel på grupperingar och nämner att de som bor i EU kallas för europeer och de ska 

pluggar på högskolan kallas för akademiker (Latour, 27:2005). Denna majoritet var dock inte 

helt självklar eftersom många hade en känsla av att de även exponeras för innehåll de ej 

delade åsikt med, Facebook var den plattform där detta upplevdes i högsta grad. Då Facebook 

är den mest vanliga förekommande plattformen för vår målgrupp (Svenskarna & Internet, 

2018), kan detta även ses som en motsägelse till teorin om “Actor Network Theory”, 

eftersom den bygger på en teori om att den ständiga inledningen av individer bygger på 

kopplingar mellan dessa individers agerande (Verhoeven, 2018).  

 

Att ungdomarna upplevde att de hamnade i grupperingar där de inte delade samma 

ståndpunkt eller intresse med andra medlemmar kan även ses som en motverkande faktor till 

filterbubblor. Detta eftersom informationen de då exponeras för strider och utmanar deras 

världsbild, vilket strider mot teorin om filterbubblor (Pariser, 9–10:2011). Oron inför detta 

fenomen kan alltså ses som onödig så länge personer delas in i grupperingar på Facebook och 

andra sociala mediekanaler där de ej delar ståndpunkt eller intresse med övriga medlemmar. 
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5. Slutsatser 
Studien visar att sociala medier spelar en avgörande roll kring informationshämtning och 

daglig kommunikation för ungdomar vilket kan ses vara ett resultat av att allt fler aktörer kan 

sprida nyheter via egna sociala kanaler och är numera oberoende av traditionella medier 

(Ekman & Widholm 16:2017). En stor del av den dagliga kommunikationen sker via sociala 

medier, vilket Putnam påpekade redan i början på 2000-talet (Putnam, 2000). Men i 

kommunikationen ingår även kontakt med bekanta som bor på långt håll. Sociala medier 

visade sig också vara ett verktyg för att bestämma verkliga träffar. I och med detta påverkar 

inte sociala medier gemenskapen och interpersonella möten i samhället i så hög grad, vilket 

är något som motsäger Putnams teori om att den teknologiska utvecklingen och medier kan 

orsaka att interpersonella möten mellan människor minskar (Putnam, 2000).  

 

Facebook är den största kanalen som nyheter och dagsaktuella ämnen når ut via. Resultatet 

visar att nyheter når ut till ungdomar via sociala medier i första hand, detta är något som 

Bergström påpekat (Bergström, Jervelycke, 584:2018). I det stadiet blir ungdomarna 

medvetna om de aktuella händelserna. Beroende på om nyheten uppfattas som intressant för 

läsaren väljer denne att aktivt söka om ytterligare information via andra källor. Att vara 

källkritisk är centralt när ungdomar tar del av nyheter, främst på grund av att nyheter som 

dyker upp via sociala medier är ifrån dagstidningar. Detta på grund av att ungdomar upplever 

att dessa typer av nyhetsmedier är vinklade och i behov av att använda sig av extremt 

överdrivna rubriker för att få läsaren att klicka på länken. Därav upplever de inte dessa källor 

som helt pålitliga.  

 

De källor som anses vara pålitliga för att ta reda på fakta kring dagsaktuella ämnen anses vara 

dokumentärer, TV, radio, information utgivna av statliga organisationer samt 

icke-vinstdrivande organisationer som driver frågor kring ett visst ämne. Ungdomarna är väl 

medvetna om att så kallade algoritmer styr innehållet som de ser i sina flöden, vilket också är 

Sundins förklaring på hur algoritmer fungerar i sociala medier (Haider & Sundin, 94:2019). 

Majoriteten upplever att de får mer av det innehåll som bekräftar deras världsbild än innehåll 

som säger emot deras ställningstaganden i olika frågor. Dessutom kan de hamna i grupper 

med andra individer som har samma värderingar. Detta går att applicera på Actor Network 
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Theory som syftar på att människor blir indelade i olika grupper och nätverk där aktörerna 

har gemensamma intressen (Latour, 2005). Men ibland blir de också indelade i sociala 

medie-grupper som inte känns relevanta för dem.  

 

I och med att medvetenheten kring algoritmer är högt, väljer allt fler ungdomar att söka om 

ytterligare information via andra källor. Detta motsäger Parisers teori om att vi kan hamna i 

olika filterbubblor och bli isolerade i dessa bubblor (Pariser, 2011) och visar att 

“filterbubblor” inte är ett problem för den målgruppen. Dessutom är det inte endast 

bekräftande innehåll som syns i ungdomarnas flöden, det kan även dyka upp information och 

nyheter som är motsägelsefulla, vilket Dahlgren också har påpekat (Dahlgren, 57-60:2018). I 

det fallet väljer ungdomar att ignorera den typen av information genom att skrolla förb. Dessa 

nyheter upplevs som irriterande eller provocerande. De som väljer att läsa nyheter som 

motsäger deras världsbild gör det främst för att hitta brister och sedan diskutera dessa brister 

med andra personer som har samma ställningstaganden som dem själva, med syfte att få en 

bekräftelse om att den uppfattning som de har är rätt, vilket stödjer dissonansteorin som Hart 

m.fl pratar om (Hart m.fl., 556:2009). 

 

Det är inte endast medier som formar åsikter hos målgruppen. Majoriteten menar att de ser ett 

större värde i interpersonella diskussioner med andra människor där man diskuterar aktuella 

ämnen och får höra vad andra tycker om ämnet, speciellt om personen själv är okunnig inom 

ämnet och diskuterar med en person som är påläst eller kunnig i området. Detta går att koppla 

till teorin om  “motiverat resonerande” som förklarar att människor kan resonera för två skäl, 

antingen för att få sin världsbild bekräftad eller som i detta fall för att nå sanning och då kan 

vi välja att ta del av till och med motstridig information (Hart m.fl., 555:2009). Detta är ännu 

ett resultat som motsäger teorier kring filterbubblor.  

 

Internet är alltså inte den enda “offentliga sfären” där samtal om dagsaktuella ämnen äger 

rum, utan samtal sker även via interpersonella möten. Bengtsson förklarade att sociala medier 

kan vara en bra möjlighet till ersättning av den traditionella offentliga sfären, vilket syftar på 

exempelvis caféer där människor samlades och diskuterade (Bengtsson m.fl, 98:2017). 

Slutsatsen blir att en kombinering av nyhetsmedier, egna värderingar och interpersonella 

diskussioner är de faktorer som är med och påverkar åsiktsbildningen hos ungdomarna. 
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6. Slutdiskussion  
Syftet med denna studie har varit att studera ungdomars selektiva informationsinhämtning om 

dagsaktuella ämnen med ett fokus på miljö- och klimatfrågan som ett instrument, samt att 

studera hur medvetna ungdomar är kring sin nyhetskonsumtion och hur den information de 

exponeras för påverkar deras åsiktsbildning. Studien visar att ungdomar är väldigt selektiva 

och källkritiska när det kommer till sin nyhetskonsumtion. I de fall nyheterna upplevs som 

intressanta väljer de ofta att aktivt söka efter mer information hos de källor de anser vara 

trovärdiga.  

 

Trovärdigheten till dagstidningar är låg bland ungdomarna då de anser att dessa källor oftast 

är vinklade och har extrema rubriker i syfte att användarna ska klicka på dem och att de på så 

vis då kan tjäna pengar på det. Källor som dokumentärer, statliga studier, TV, Radio och 

organisationer som driver olika frågor anses vara mest pålitliga. Dock är ungdomar kritiska 

till nyheter som säger emot deras befintliga uppfattningar och stöter ifrån sig dessa. Detta 

anses vara i den mänskliga naturen men det skulle också kunna vara ett resultat av deras höga 

medvetenheten kring algoritmer på sociala medier. Flera menade att sociala medier endast 

visar anpassat och vinklat material och att de då väljer att söka information via andra källor.  

 

Att förtroendet för dagstidningar är lågt kan ses som ett problem i ett demokratiskt samhälle 

då förväntningarna är att dessa nyhetskällor ska vara neutrala. Resultatet visade på att internet 

inte är den enda källan för nyhetskonsumtion, utan interpersonella möten med andra 

människor så som vänner, kollegor eller experter också spelar en stor roll för 

åsiktsbildningen, vilket kan ses som väldigt positivt ur ett demokratiskt perspektiv. Åsikter 

hos ungdomar bildas när de i första hand läst nyheten på sociala medier, sökt efter ytterligare 

information om nyheten och diskuterat det med andra människor. 

 

Vidare bör forskning göras kring hur den minskade tilliten till traditionella dagstidningar och 

nyhetsmedier påverkar vår demokrati då unga nyhetskonsumerare anser att dessa medier ofta 

inte ger en rättvis bild av dagsaktuella ämnen och upplevs vara vinklade. 
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Bilagor 

Bilaga 1.1  

Inledning  
- Introduktion av Ali och Emma, vilka är vi?  

- Utbildning  
- Ålder 

- Syftet med studien  
- Genomgång av genomförande  

- De har alla erfarenheter, kunskaper eller åsikter inom ämnet som är viktiga för vår 
forskning. En av anledningarna till att vi gör dessa fokusgrupper är att de har olika 
perspektiv på det, så det är viktigt att försöka ha en “icke-dömande” inställning.  

- Det som diskuteras är konfidentiellt, och inte bör diskuteras utanför rummet. 
- Alla är anonyma  
- Frågor innan vi börjar? 

 
Presentationsrunda:  

- Namn, och vardaglig syssla  
 
Öppningsfrågor 

- Vad använder ni för sociala medier?  
- Vilken utsträckning använder ni dem?  

Introduktionsfrågor **bild visas**  
- Hur ser ni på sociala medier som en nyhetskälla?  

- Hur mycket av din kommunikation sker via sociala medier? (all sorts kontakt/även 

mänsklig)  

- Vad tycker ni om klimatfrågan?  
- Var letar ni efter information om klimat och miljön?  

Huvudfrågor  
- Upplever ni att ni exponeras för information på sociala medier som överensstämmer 

med er uppfattning i samma utsträckning som information som inte överensstämmer 
med er ståndpunkt?  

- Hur ser du på nyheter som inte överensstämmer med din uppfattning av 
verkligheten? Ex. fortsätter du aktivt söka efter mer information för att få reda på mer 
eller ser du kritiskt på det?  

- Upplever du att du brukar hamna i grupper (så som ex. kommentarsfält/sidor) där folk 
tycker lika som dig, utveckla! 

- Vart formas dina åsikter av dagsaktuella ämnen? (Debatt med kompisar/på 

jobbet/genom sociala medier)? 
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Bilaga 1.2 

Studieprotokoll 
Datainsamling  
Syfte 
Syftet med studien är att studera ungdomars selektiva informationsinhämtning om 

dagsaktuella ämnen med ett fokus på miljö- och klimatfrågan, samt studera medvetenheten 

kring hur denna information i kombination med vad de passivt exponeras för påverkar deras 

åsiktsbildning.  

Nyckeldiskussionsfrågor 
1. Hur ser den generella informationsinhämtningen ut för ungdomar när det kommer till 

miljö- och klimatfrågan och andra dagsaktuella ämnen?  

2. Vilka faktorer bidrar till att forma ungdomars åsiktsbildning kring dagsaktuella 

ämnen? 

3. Hur tar ungdomarna till sig bekräftande eller motsägande information som berör 

dagsaktuella ämnen? 

 

Fokusgruppssammansättning  
Inkludering 
I studien ska det endast ingå ungdomar i åldern 19-29. Då syftet är att undersöka den 
selektiva exponeringen utifrån ett huvudsakligt fokus på miljöfrågan behövs ingen mer 
avgränsning än så, då det är ett ämne som på ett eller annat sätt rör alla ungdomar idag. 
Homogenitet uppnås genom åldersspannet samt att personerna alla har en koppling till 
staden studien genomförs i, Sundsvall.  
Heterogenitet fås genom skillnader i intressen, politiska ståndpunkter, utbildning, kön och 
andra sociala faktorer samt även olika vanor av internetanvändandet.  
Antal grupper: fyra fokusgruppsdiskussioner med 5 till 7 personer i vardera grupp kommer 
först att genomföras, för att sedan eventuellt planera in fler beroende på den uppfyllda 
mättnaden.  
 
 
Gruppledare  
Ali och Emma, de utsedda gruppledare är själva inom det angivna åldersspannet och har 
båda en koppling till Sundsvall, vilket kan ses som fördelaktigt för att deltagarna ska känna 
sig bekväma. Det kan även ses som fördelaktigt med två personer som kan observera 
istället för en.  
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