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Abstract  

Syftet med denna kvantitativa studie är att undersöka nyhetskonsumtion och medieförtroende  

bland 132 studenter från två olika skolor i Stockholm. Skolorna som undersöks är Tensta 

Ross Gymnasium, som ligger i en resurssvagare del av Stockholm, samt Victor Rydbergs 

Gymnasium som ligger i en mer resursstark del av Stockholm. Studien baseras på en 

surveyundersökning i olika klasser från de två skolorna. Surveyundersökningen har 

konstruerats för att efterlikna mer omfattande undersökningar för att vi lättare ska kunna 

jämföra våra egna resultat med de större undersökningarna.   

 

Undersökningen visar ett generellt lågt förtroende för nyheter men även en generellt hög 

konsumtion. Undersökningen visar att mobiltelefonen är den plattform som används i störst 

grad för att ta del av nyheter. Undersökningen visar även att respondenterna från Tensta Ross 

Gymnasium har stort förtroende för nyheter via sociala medier samt att de hade en stark 

igenkänningsfaktor gentemot påståendet att de behöver nyheter via sociala medier för att få 

fler perspektiv kring nyheter. Vi kunde även se att respondenterna från Victor Rydbergs 

Gymnasium hade ett stort förtroende för morgontidningar, men ett generellt lågt förtroende 

för kvällstidningar. 

Keywords: nyhetskonsumtion, resursstarkt, resurssvagt, sociala medier, 

surveyundersökning, förtroende, medieförtroende   
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1. Inledning 
Nyhetskonsumtionen håller på att förändras dramatiskt. Det kan bero på de nya generationens 

medievanor. Ungdomars medievanor kommer att påverka medieutvecklingen och varpå det 

är viktigt att undersöka hur nyhetskonsumtion ser ut idag hos ungdomar samt hur högt eller 

lågt är förtroendet de har för medierna? Med stöd av tidigare forskning och med underlag 

från en egen empirisk undersökning studerar vi hur förtroendet och användandet av 

nyhetsmedier hos sistaårselever på två utvalda gymnasieskolor i Stockholm kan se ut.  

 

Tidigare forskning visar att nyhetsanvändning är starkt kopplad till om ett område definieras 

som resurssvagt eller resursstarkt. Ett resurssvagt eller resursstarkt område definieras genom 

antalet låginkomsttagare samt områdets genomsnittliga inkomstnivå. Resursstarkt samt 

resurssvagt kan ha inverkan på nyhetskonsumtion. Resurssvaghet kan exempelvis leda till en 

låg konsumtion av dagstidningar och en starkare konsumtion av gratistidningar.
1
 I samband 

med denna forskning samt ytterligare forskning kring resurser som redovisas senare 

motiveras vi att använda oss av resurssvagt och resursstarkt som olika bakgrundsvariabler för 

den empiriska undersökningen. Detta ligger till grund för att en surveyundersökning utförs i 

stockholmsförorten Tensta som är resurssvagt och den andra undersökning som utförs i 

innerstaden som är resursstarkt. 
2
 

 

För att förstå begreppet förtroende har vi kontaktat SIFO och klargjort hur deras tolkning av 

förtroendebegreppet konstrueras i samband med medieundersökningar. SIFO:s 

förtroendebegrepp bygger på en saklig, objektiv, rättvis och tillförlitlig rapportering. Är 

nyheten objektiv, rättvis och tillförlitlig har den större chans att stärka förtroendet hos den 

som läser. Saknar journalistiken dessa aspekter kan det, enligt SIFO som har stor erfarenhet 

inom sådana undersökningar, resultera i ett lågt förtroende. Begreppet förtroende existerar 

dock på andra plan än det kopplat till journalistik, varav vi djupare förklarar begreppet 

förtroende i texten som följer under teoretisk ram och tidigare forskning.   

 

I vår forskning fokuserar medievanor kring två variabler. Dessa är mängden konsumerade 

                                                 
1
SOU 2015:123. Medieborgarna & medierna, en digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och 

ansvar. Statens offentliga utredningar.  
2
 Örstadius, Kristoffer. Rika områden blir rikare - invandrartäta får fler invandrare. Dagens Nyheter. 2015-03-

10. http://www.dn.se/nyheter/sverige/rika-omraden-blir-rikare-invandrartata-far-fler-invandrare/ 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/rika-omraden-blir-rikare-invandrartata-far-fler-invandrare/
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nyheter samt val av mediekanal och medieplattform. Dessa variabler ämnar vi ställa mot den 

oberoende variabeln av vilken skola respondenten tillhör.  Stora delar av vår inspiration och 

strukturering av denna uppsats har vi hämtat ur olika SOM-undersökningar
3
 samt även det 

första delbetänkandet i den statliga medieutredningen
4

 som diskuterar hur framtidens 

journalistik kan komma att se ut samt hur mediekonsumentens roll förändras samt att 

medieplattformarna genomgår ett maktskifte.
5
 SOM-undersökningarna, som utförs av SOM-

institutet på Göteborgs universitet är opartiska och har som syfte att undersöka svenskars 

vanor, åsikter, värderingar och beteenden kring samhälle, medier och politik.
6
 

 

Sammanfattat vill vi alltså kartlägga ungdomars (i de utvalda skolorna) nyhetskonsumtion 

och medieförtroende. Detta gör vi genom en empirisk undersökning, med hjälp av enkäter. 

Enkäter som visar på hur ungdomar i de utvalda gymnasieskolor, Tensta Gymnasium Ross 

och Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan väljer att konsumera medier. 

 

Det är dock viktigt att ta i beaktande att denna uppsats och studie genomförts under en svår 

tid då flera städer i världen drabbats av terroristattacker. Mediebevakningen har varit 

omfattande och stor, något som kan ha påverkat respondenternas nyhetskonsumtion och 

förtroende för medier. En annan aspekt som är viktig att tänka på är att gymnasievalet är fritt 

i Sverige. Detta betyder att elever kan söka sig till vilken skola de vill. Därför kan vi inte anta 

att eleverna från Tensta Ross Gymnasium bor i ett resurssvagt område bara för att deras 

gymnasieskola ligger i ett resurssvagt område. För att motverka detta problem har vi dock, i 

vår undersökning, ombett våra respondenter att skriva vilket bostadsområde de bor i och 

kategoriserat dessa utifrån de kriterier som SCB lyfter upp i samband med den publicerade 

artikeln i Dagens Nyheter.
7
 Detta kommer vi att återkomma till och förtydliga ytterligare 

genom uppsatsen.  

                                                 
3
 Bergström, Annika, Johansson, Bengt, Oscarsson, Henrik och Oskarson, Maria. Fragment SOM-

undersökningen 2014. SOM-rapport nr 63.  Ale Tryckteam, Bohus, 2015. 
4
 SOU 2015: Medieborgarna & medierna, en digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar. 

Statens offentliga utredningar 
5
 SOU 2015:75-78 Medieborgarna & medierna, en digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och 

ansvar. Statens offentliga utredningar 
6
 SOM-institutet. Om SOM 2014-11-26. http://som.gu.se/om_som (Hämtad 2016-01-13) 

7
 Örstadius, Kristoffer. Rika områden blir rikare - invandrartäta får fler invandrare. Dagens Nyheter. 2015-03-

10. http://www.dn.se/nyheter/sverige/rika-omraden-blir-rikare-invandrartata-far-fler-invandrare/ 
 

http://som.gu.se/om_som
http://www.dn.se/nyheter/sverige/rika-omraden-blir-rikare-invandrartata-far-fler-invandrare/


 

3 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasieungdomarnas förtroende för medier, 

deras grad av nyhetskonsumtion samt deras plattformsval vid nyhetskonsumering. Vi har 

riktat in oss på ungdomar från två utvalda skolor i två skilda delar av Stockholmsområdet. 

Skolorna vi valt ut är Tensta Ross Gymnasium och Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan 

belägen i Stockholms innerstad. Syftet bakom valet av skolor, från två skilda delar i 

Stockholm, grundar vi i de olika områdenas resursstyrkor och resurssvagheter. Denna 

skillnad erbjuder möjligtvis intressanta kontraster då mycket av den forskning vi lyfter fram 

påvisar skillnader i nyhetskonsumtion mellan resursstarka och resurssvaga områden. Det 

erbjuder även en intressant socioekonomisk aspekt för vår undersökning gällande 

medieförtroende.   

 

1.2 Frågeställning 
Våra huvudsakliga frågeställningar är: 

● Hur ser medieförtroendet och nyhetskonsumtionen ut bland ungdomar i Tensta Ross 

Gymnasium och Viktor Rydbergs Gymnasium?  

● Vilka nyhetsförmedlande plattformar används i störst utsträckning? 

● Vilken roll spelar sociala medier som nyhetsförmedlare hos ungdomar?  

 

1.3 Definitionslista 
 

Följande definitioner av de olika begrepp vi använder oss av i uppsatsen förklaras nedan.  

 

Medieförtroende: Med begreppet förtroende har vi använt oss av SIFOS tolkning av 

begreppet vilket innefattar en saklig, objektiv, rättvis och tillförlitlig nyhetsrapportering.  

 

Nyhetskonsumtion: Mängden konsumerad media samt val av mediekanal och 

medieplattform.  

 

Morgontidning: Med morgontidning avser vi tidningar som utkommer dagligen, alternativt 

flera dagar i veckan. Till exempel Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  
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Kvällstidning: Med kvällstidning avser vi att tidningarna utkommer varje dag och säljs i 

lösnummer, exempelvis Expressen och Aftonbladet.  

Lokaltidning: Med lokaltidning avser vi en tidning som producerats och utkommer i ett 

specifikt område, till exempel lokaltidningen Mitt i Västerort. 

 

Nyheter via sociala medier: Med sociala medier menar vi exempelvis Facebook, Youtube 

och Twitter.  Med nyheter via sociala medier avser vi det material som inte hör till de 

etablerade webbredaktionerna i Sverige, som till exempel Dagens Nyheter, TV4, Aftonbladet 

och SVT.  

Resusstarka och resurssvaga områden: Det som avgör ett områdes resurssstyrka är den 

genomsnittliga årslönen i området samt andelen låginkomsttagare i procent. Resursstyrka och 

resurssvaghet förklaras tydligare i metoddelen. 

 

1.4 Bakgrund 
Redan under ett tidigt stadie i uppsatsarbetet var vi inne på att skriva något om 

medieförtroende och nyhetskonsumtion bland ungdomar i förorten. Efter ett tag började vi 

mer och mer diskutera olika kontraster mellan ungdomar i förorten kontra innerstaden och 

hur förtroendet kan se ut mellan de olika områdena.  

 

Tidigare forskning visar att förtroendet sjunkit bland unga generellt.
8

 Detta sjunkande 

förtroende har legat till grund för vår egen undersökning. Vi har en hypotes om att 

medieförtroendet skiljer sig mellan innerstadsskolan och Tensta Ross Gymnasium. Något 

som bygger på den starka “vi och de” relationen som kan existera i förortsområden med stark 

segregation.
9
 Denna uppfattning bygger även på de socioekonomiska skillnaderna som finns 

mellan de båda områdena. I egenskap av att vi utbildar oss till journalister och i egenskap av 

att dessa sistaårselever är framtidens vuxna mediekonsumenter kändes det som en viktig 

anledning att undersöka detta fällt ytterligare.  

 

                                                 
8

 TNS SIFO. Förtroendebarometern 2015, Allmänhetens förtroende för institutioner, politiska partier, 

massmedier och företag: 15-16 Stockholm: Medieakademin, 2015-03-05.  

http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2014/03/Fbarometer2015.pdf 
9

 Marmgren, Martin. Förortens polishat följer samma vi och dom-logik som rasismen. SVT. 2013-03-21 

http://www.svt.se/opinion/forortens-polishat-foljer-samma-vi-och-dom-logik-som-rasismen 

http://www.svt.se/opinion/forortens-polishat-foljer-samma-vi-och-dom-logik-som-rasismen
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Innan starten av uppsatsarbetet förutspådde vi även att mobil och dator skulle ha en stark 

dominans hos de ungas val av plattform i samband med nyhetskonsumtion. Denna hypotes 

befästes sedan även när vi granskade den forskning som redan gjorts inom området som vi 

fortsatt redovisar i vår tidigare forskning. Vi ansåg att vårt egna empiriska material kunde 

stärkas i trovärdighet om även vi kunde få ett utslag som påvisade detta förhållande. 

 

2. Teoretisk ram och tidigare forskning 
 

2.1 Plattformsskifte i nyhetskonsumtion 
Den statliga undersökningen “Medieborgarna och medierna” fokuserar på hur 

medielandskapet ser ut idag och vilka förändringar som kan komma att behöva genomföras 

för att medierna ska hänga med i utvecklingen. Undersökningen bygger även upp statistik 

kring vilka medieplattformar som nyttjas i störst utsträckning samt vilka medieplattformar 

som vinner mest mark. Tydligast i denna undersökning är hur dagspressen förlorat både mark 

och läsare på sitt pappersformat. Samtidigt är det viktigt att påpeka hur samtliga 

medieaktörers digitala plattformar dock är på frammarsch. De undersökningar som gjorts i 

den statliga undersökningen har utförts på fyra målgrupper, varav den yngsta målgruppen 

består av respondenter födda mellan 1977–1995.
10

 Redan denna målgrupp undersöker ett 

mycket större åldersspann än det som vi ämnar undersöka. Vår begränsning ligger som 

tidigare nämnt kring sistaårselever på gymnasiet som i regel, med reservation för vissa 

undantag (elever som fått gå om ett eller flera år eller elever som börjat skola 

senare/tidigare), är födda 1997. Denna specificering i vår undersökning väntas leverera ett, 

kring ålder, konsekvent svar. 

 

Den statliga undersökningen visar på förskjutningar av medieplattformar. Undersökningar 

visar att de digitala plattformarna via dator och mobil används i allt högre grad. Detta innebär 

dock inte att de har tagit över plattformsmarknaden. Enligt den nationella SOM-

undersökningen från 2014 har de traditionella formerna för nyhetskonsumtion fortfarande ett 

starkt övertag med undantaget för kvällspressen som domineras av mobil och dator.
11

 

                                                 
10

 SOU 2015:113. Medieborgarna & medierna, en digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och 

ansvar. Statens offentliga utredningar.  
11

 SOU 2015:86. Medieborgarna & medierna, en digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och 

ansvar. Statens offentliga utredningar. 
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Fortsatta undersökningar i den statliga utredningen visar även att mobilen tycks få större 

användningsområde än datorn på som digital nyhetsplattform. Mycket tyder på att 

utvecklingen drivs mot att datorn inte längre kan anses vara den primära digitala plattformen 

när det kommer till nyhetskonsumering.  Anledningen till detta tycks ligga i mobilens snabba 

utveckling under de senaste tio åren.
12

 En rad internationella studier, varav studien 

genomförd av Pew Research Center i USA samt Reuters Institute for the Study of Journalism 

vid Oxford inkluderas, visar på en intressant utveckling, bland annat hur mobiltelefonen 

används allt oftare för nyhetskonsumtion. I tolv undersökta länder ligger den genomsnittliga 

nyhetsanvändningen av mobilen på 46 procent. Samtidigt kan vi se hur mobil eller 

smartphone-innehavet i Sverige har ökat drastiskt från 14 procent (2010) till 74 procent 

(2014). Detta är information som den statliga undersökningen hämtat från Nordicoms 

Mediebarometer.
13

 

 

Undersökningen understryker även de sociala mediernas frammarsch i likväl popularitet samt 

utveckling. 2015 tycks utvecklingen och kampen om denna nya arena föras mellan Google, 

Facebook och Twitter som allt tydligare utvecklas för att bättre täcka in nyhetsaspekten likväl 

som den sociala interaktionen. Ett tydligt exempel av denna utveckling är Twitters utveckling 

av tjänsten “Moments” som möjliggör följandet, inte av en person eller en aktör, utan av en 

händelse eller ett pågående händelseförlopp. Detta exempel, kombinerat med dess stigande 

popularitet, tydliggör den möjliga konkurrensfaktor som dessa sociala medier erbjuder 

traditionella medier.
14

 

 

 

2.2 Objektivitet och subjektivitet 

 

Objektivitet är ett begrepp som används ofta när journalistik diskuteras och producerats. 

Definitionen av begreppet ligger, enligt statsprofessorn Jörgen Westersthål, i en kombination 

                                                 
12

 SOU 2015:87. Medieborgarna & medierna, en digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och 

ansvar. Statens offentliga utredningar.   
13

 SOU 2015:89. Medieborgarna & medierna, en digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och 

ansvar. Statens offentliga utredningar.   
14

  SOU 2015:93. Medieborgarna & medierna, en digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och 

ansvar. Statens offentliga utredningar.   
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av opartiskhet och saklighet.
15

 Begreppet har varit fundamentalt för journalistikens principer i 

kombination med kravet på allsidighet - att journalistiken visar upp olika perspektiv. Med 

den digitaliserade eran och det snabba informationsflödet under 2000-talet blev det viktigt att 

utveckla principerna kring objektivitet för att klara av de nya behov som tekniken medförde. 

Journalistens arbete uppmanades att starkare fokusera på ett tydligt avskiljande mellan ren 

fakta och sådant som kan tolkas som subjektiva tolkningar, anamma ett tydligare beskrivande 

av huruvida en källa är bekräftad eller inte samt att undvika bidragande till fördomar eller 

olika stereotyper.
16

  

 

Viktiga krav som ställs på journalistiken är att det som framställs i artikeln ska ha hänt, de 

personer som uttalar sig ska finnas i verkligheten och det ska framställas så som det 

egentligen är sagt och inte förvrängas eller tas ur sitt sammanhang. En nyckelfaktor är att 

journalistiken aldrig får vara påhittad, och verifikations disciplin är det som skiljer 

journalistiken från propaganda och underhållning.
17

  

 

Trots detta influeras nyhetsrapporteringen av publiceringar av åsikter och analyser. Det ökade 

utrymmet för olika egenproducerade åsikter som ställs vid sidan av den enbart rapporterande 

och åsiktsbegränsade nyhetsartikeln. Det finns även exempel på hur olika åsiktsplattformar 

som Aftonbladets “Politism.se” eller olika bloggplattformar tillhörande olika tidningar. 

Denna trend kan möjligtvis hitta stöd i den ekonomiskt pressade situation som journalistiken 

befinner sig i. Det är billigare att ställa åsikter mot varandra även om det inte alltid innebär 

att dessa åsikter stöds av fakta eller tillhör experter inom området. Det har väckts stark kritik 

mot detta som vi kan kalla för “Kommenterande journalistik” då det kan erbjuda en 

problematik för läsare och medborgare att se gränsen mellan fakta och åsikter.
18

 Kritiken 

lyfts inte bara mot kommenterande journalistik utan även mot brister mot den så kallade 

verifikationsprincipen. Detta sker i samband med att journalisten fokuserar starkare på 

                                                 
15

 SOU 2015:214. Medieborgarna & medierna, en digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och 

ansvar. Statens offentliga utredningar. 
16

SOU 2015:215. Medieborgarna & medierna, en digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och 

ansvar. Statens offentliga utredningar.   
17

 Strömbäck, Jesper. och Karlsson. Michael. Handbok i journalistikforskning. Studentlitteratur AB, Lund, 190. 

2015. 
18

SOU 2015:216. Medieborgarna & medierna, en digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och 

ansvar. Statens offentliga utredningar. 
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underhållande nyheter eller målar upp verklighetsbeskrivningar som tjänar en agenda eller ett 

särintresse.
19

 

 

Samtidigt finns det åsikter som menar att all nyhetsrapportering, i någon grad, är subjektiv 

och att en professionell reporter eller journalist öppet redogör för sin åsikt i olika frågor för 

att på så sätt underlätta för medborgare att själva värdera den rapportering som gjorts. David 

Weinberger som är forskare vid Harvards Berkman Center for Internet & Society förklarar 

teorin om att “Transparens är den nya objektiviteten”. En åsikt som många medieföretag 

plockat upp i bruk. Transparens ska låta medborgare se hela det journalistiska arbetet och 

kunna utreda själva om det präglas av olika fördomar eller svag fakta - om det exempelvis 

sker ett systematiskt uteslutande av ett kön eller en uppenbar främlingsfientlighet hos 

journalisten ska detta synas tydligt.
20

  

 

2.2.1 Medie- och sociala strukturen 

Studier och forskning kring medieinnehåll och dess bakomliggande struktur fokuseras oftast 

kring uppfattningen av att nyheter vinklas och i samband med detta misslyckas med att 

representera flera olika perspektiv på olika samhällsförhållanden. Vinklingen av nyheter 

innefattar olika nivåer och kategorier som ger olika resultat. För att förtydliga detta delas 

vinkling upp i två grupper. Den första gruppen innehåller de två infallsvinklarna dold- eller 

öppen vinkling. Den andra gruppen förklarar huruvida vinklingen är medveten eller 

omedveten. Vinkling har alltså två grupper med två kategorier vardera. Dessa grupper kan 

kombineras med varandra för att bättre förklara vinklingens dynamik.  

 

En exempelvis omedveten men dold vinkling klassas som kulturell vinkling, vilket innebär 

att medierna omedvetet speglar den kultur som de präglas av. En exemeplvis omedveten men 

öppen vinkling benämns som strukturell vinkling. Strukturell vinkling är starkt förknippad 

med medielogik och hur journalistens arbetssätt skapar förutsättningarna för vad som får 

utrymme i nyhetsproduktionen.
21

 

                                                 
19

 Strömbäck, Jesper. och Karlsson. Michael. Handbok i journalistikforskning. Studentlitteratur AB, Lund, 

2015, 190. 
20

 SOU 2015:217. Medieborgarna & medierna, en digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och 

ansvar. Statens offentliga utredningar. 
21

 Strömbäck, Jesper. och Karlsson. Michael. Handbok i journalistikforskning. Studentlitteratur AB, Lund, 194-

195. 2015.  
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Medieforskningen påvisar att medier, i allt större utsträckning, bidrar med olika vinklingar 

som kan uttrycka sig på olika sätt utifrån de kombinationsalternativ som nämns i stycket 

ovan. Detta kan resultera i att verkligheter konstrueras som inte nödvändigtvis stämmer 

överens med hur helhetsbilden ser ut. Nyhetsproduktionen förknippas ofta med olika 

diskursteorier som menar att vinkling av nyheter är starkt kopplad med sociala strukturer. 

Den nuvarande strukturen som nyhetsjournalistiken innehar bidrar till en diskriminering och 

orättvist fördelade positioner i redaktionerna, som i sin tur kan stärka ojämlikheter i 

samhället.
22

 Utifrån ett postkolonialt perspektiv kan det tyckas att medierna stärker 

uppfattningen om ett “vi mot dem”. Forskning med inriktning inom sociologiska normativa 

och kritiska teorier hävdar att journalistik ofta bidrar till en förstärkt diskriminering i 

samhället.
23

 

 

2.3 Vad innebär förtroende? 
 

Begreppet förtroende är närbesläktat med trovärdighet, förtroende och tillit. På många sätt 

relaterar de till varandra eftersom att det handlar om förhållandet mellan två aktörer. Mellan 

aktörerna är det mottagaren som avgör om sändaren ska uppfattas som trovärdig eller känna 

någon form av tillit i budskapet som förmedlas. Österman menar att begreppet “lita på” 

lägger på många sätt grunden i vardagslivet och i princip allt vi gör, det handlar om ett socialt 

samspel där människor måste kunna lita på att andra människor gör vad de förväntas göra, till 

exempel att en journalist gör sitt yttersta för att arbeta efter journalistikens pressregler och 

etik.
24

 Det finns tidigare forskning som diskuterar begreppet tillförlitlighet som också hänger 

ihop med de ovan nämnda begreppen. Tillförlitlighet tillämpas oftast i samband med 

bedömandet av en text och huruvida sakinnehållet är trovärdigt eller inte, samtidigt som 

trovärdighet, förtroende och tillit tillämpas de personer som står bakom texterna, till exempel 

ansvarig utgivare, chefredaktörer och andra organisationer.
25

  

 

                                                 
22

 Strömbäck, Jesper. och Karlsson. Michael. Handbok i journalistikforskning. Studentlitteratur AB, Lund, 335-

336. 2015.  
23

 Strömbäck, Jesper. och Karlsson. Michael. Handbok i journalistikforskning. Studentlitteratur AB, Lund, 336. 

2015.  
24

 Hedquist, Rolf. Trovärdighet - en förutsättning för förtroende. Rapport/Styrelsen för psykologiskt försvar: 

182, 12. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 2002. 
25

 Hedquist, Rolf. Trovärdighet - en förutsättning för förtroende. Rapport/Styrelsen för psykologiskt försvar: 

182, 12. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 2002. 
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Det som lägger grunden för att en källa är trovärdig är tillförlitligheten, det vill säga att 

informationen som förmedlas är sann. Samtidigt anser Rolf Hedquist att tillförlitlighet inte är 

den enda avgörande faktorn ifall en källa är trovärdig. Har källan trovärdighet finns det 

säkerligen ett förtroende från mottagarens sida. I begreppet förtroende ligger inte bara 

känslan av trovärdighet utan också en positiv värdering av källan.
26

 En större grupp studenter 

beskriver begreppet tillit som en avancerad form av förtroende. Studenterna beskriver tillit 

som ett tillstånd när en person överlämnar sig själv till någon annan vilket är en stor skillnad 

från förtroende då personen fortfarande innehar beslutsförmågan. Förtroende för en källa 

lägger inte grunden för tillit, utan fungerar mer som en förutsättning för att kunna tro på 

källan. Hedquist menar att det handlar om en gradvis kvalificering, och vad som egentligen 

krävs för att flytta sig uppåt i gradsystemet, även kallat tillitsstegen av Hedquist själv där 

tillförlitlighet är lägst rankat och tillit är högst upp i stegen.
27

  

 

1) TILLIT 

2) FÖRTROENDE 

3) TROVÄRDIGHET 

4)TILLFÖRLITLIGHET 

 
Tillitsstegen av Rolf Hedquist.

28
 

 

Förtroendet är även starkt kopplat till vad som kan klassas som grupptillhörigheter. 

Grupptillhörigheter kan innefatta bland annat åldersgrupp, socioekonomisk status, kön 

nationalitet, politisk tillhörighet. Alla dessa faktorer ger upphov till någon sorts associering 

som kan ha genomslag på en människas förtroendeuppfattning. Dessa grupptillhörigheter kan 

vara svåra att ändra på för att erhålla förtroende men desto enklare att utnyttja för att skapa 

eller förstöra ett förtroende.
29

 

 

                                                 
26

 Hedquist, Rolf. Trovärdighet - en förutsättning för förtroende. Rapport/Styrelsen för psykologiskt försvar: 

182, 12. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 2002. 
27

 Hedquist, Rolf. Trovärdighet - en förutsättning för förtroende. Rapport/Styrelsen för psykologiskt försvar: 

182, 12. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 2002. 
28

 Hedquist, Rolf. Trovärdighet - en förutsättning för förtroende. Rapport/Styrelsen för psykologiskt försvar: 

182, 12. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 2002. 
29

 Hedquist, Rolf. Trovärdighet - en förutsättning för förtroende. Rapport/Styrelsen för psykologiskt försvar: 

182, 14. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 2002. 
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2.3.1 Medieförtroende 

Medieförtroende är ett komplicerat begrepp, det kan vara högt eller lågt av olika anledningar.  

Begreppet kopplas bland annat till aspekterna tillförlitlighet samt grad av användning.
30

 

Dessa aspekter kan i sin tur vara beroende av varandra. Desto mer vi konsumerar nyheter från 

en källa, desto större chans har vi att utveckla ett stort medieförtroende. Men om 

tillförlitligheten är låg är det möjligt att medieförtroendet för nyhetskällan minskar trots grad 

av konsumtion. På samma sätt kan det fungera omvänt, en hög tillförlitlighet som i samband 

med brist av användning resulterar i ett bristande medieförtroende. Medborgarna bedömer 

även medierna utifrån en rad andra aspekter, folket tar bland annat hänsyn till innehållets 

kvalitet, synen på mediernas samhällsfunktioner, det personliga utbytet som medierna kan 

erbjuda, användningsvanor samt kulturella bedömningar.
31

  

 

Svensk dagspress har en etablerad ställning i det svenska samhället och bland medborgarna. 

Dagspressen har en viktig roll i samhället, den ska stå för en seriös och objektiv 

nyhetsförmedling, bidra till opinionsbildning i olika politiska frågor men även som en tredje 

statsmakt.
32

 TV och radio förknippas oftast med en mer lättsam nyhetsförmedling. En av 

anledningarna kan vara folkligheten och hur lättillgängligt mediet är, men även formspråket 

och innehållet. Det är dock svårt att veta i vilken grad detta kan påverka 

förtroendeuppfattningen. Etermedierna har också en viss makt över samhället - de har 

möjligheten att påverka dagordningen för olika problem och diskussionsfrågor.
33

 Enligt en 

undersökning som analyserar det översiktliga medieförtroendet för dagspress och TV/radio 

kan vi se påtagliga skillnader gällande medieförtroendet. TV och radio innehar högst 

medieförtroende baserat på balansmåttet i undersökningen. Balansmåttet utgörs av den 

samlade andelen ganska/mycket stort medieförtroende minus den samlade andelen 

ganska/litet medieförtroende. Undersökningen visar även att medieförtroendet för 

dagspressen är lägre, dock är andelen med stort medieförtroende större än den andelen med 

litet medieförtroende.
34

 

                                                 
30

 Weibull. L. Medieförtroende och nyhetskonsumtion. 379. 2015. 
31

 Elliot. M. Förtroende för medier, 233. 1997. Göteborg: Göteborgs universitet, JMG.  
32

 Elliot. M. Förtroende för medier, 233. 1997. Göteborg: Göteborgs universitet, JMG. 
33

 Elliot. M. Förtroende för medier, 234. 1997. Göteborg: Göteborgs universitet, JMG. 
34

 Elliot. M. Förtroende för medier, 234-235. 1997. Göteborg: Göteborgs universitet, JMG.  
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2.3.2 SOM- undersökning om medieförtroende 

I en delundersökning från en SOM-undersökningen publicerad 2013, gällande 

medieförtroendet mellan åren 2010 och 2013, ingår 17 namngivna medier. I undersökningen 

betonas en tydlig relation mellan användning och medieförtroende.
35

 Ett exempel på denna 

relation mellan medieförtroende och konsumtion visas tydligt i denna SOM-undersökning. 

Av undersökningens analyser har det framkommit att de som tar del av kvällspress ett par 

gånger varje vecka kan ha ett lågt medieförtroende för kvällspressen, men väljer alltså 

fortfarande att läsa det. Samtidigt står det klart att de som läser kvällspressen i störst 

utsträckning också har störst medieförtroende. Detta indikerar att medieförtroende kan spela 

en avgörande roll för nyhetskonsumtion. En annan analys som gjordes i samband med SOM-

undersökningen var medieförtroendet för public service-medier. Analysen visar att 

medieförtroendet är högt trots ett lågt användande av public service-medier som Sveriges 

Television och Sveriges Radio.
36

 En tänkbar förklaring kan vara att många ser public service-

medierna som en samhällsinstitution och att folket litar på att de förmedlar korrekta nyheter 

trots att användningen är sporadisk eller låg.
37

  

 

Relationen mellan medieförtroende och ålder redovisas även som en faktor. I samma 

undersökning av SIFO belyses ålder i förhållande till medieförtroende och uppfattning av 

olika mediekanaler. Åldersgrupperna som delas in i 16-29, 30-49, 50-64 och 65-85 år svarar 

på medieförtroende kring olika medier. Den trend som påvisas och analyseras i resultatet av 

undersökningen är ålderns korrelation med medieuppfattning. Äldre (50-60 och 65-85) tycks 

i större utsträckning sakna uppfattningar om nytillkomna medier som exempelvis Metro eller 

webbredaktioner parallellt med hur den yngsta urvalsgruppen (16-29) i större grad saknar 

uppfattning om traditionella medier så som SVT, SR och dagspress. Det finns även en 

generell trend av att den saknade uppfattningen kring en mediekanal sänker åldersgruppens 

totala medieförtroende för kanalen.
38

 

2.3.3 Medieförtroende hos unga  

I en undersökning gjord av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har 4613 18-

åringar deltagit. Elva procent av dessa hade utländsk bakgrund vilket utgör ungefär 500 av de 

                                                 
35

 Weibull. L. Medieförtroende i nytt medielandskap. 2014. Sid: 129. 
36

 Weibull. L. Medieförtroende i nytt medielandskap. 2014. Sid: 129. 
37

 Weibull. L. Medieförtroende i nytt medielandskap. 2014. Sid: 133. 
38

 Weibull. L. Medieförtroende i nytt medielandskap. 2014. Sid:127-128. 
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tillfrågade. Undersökningen fokuserar på ungas förtroende för olika samhällsinstanser varav 

en av dessa är medier. Resultat från undersökningen visar på att unga med utländsk bakgrund 

har ett mindre medieförtroende till traditionella medier än de unga som saknar utländsk 

bakgrund. Den största skillnaden i medieförtroende utgörs av radio. En annan intressant 

aspekt från undersökningen är det något större medieförtroendet för information via sociala 

medier som existerar hos de med utländsk bakgrund.
39

 Det ska även tilläggas att ungdomar 

med utländsk bakgrund inte bara har mindre medieförtroende för traditionella medier, utan i 

stort sett alla medier förutom sociala medier där de har ett högre medieförtroende.
40

 

Undersökningen visar även att 99 procent av de tillfrågade 18-åringarna, någon gång under 

veckan tar del av information via TV, dagstidningar eller Facebook. Tre av fyra ungdomar tar 

del av nyheter via TV. 66 procent tar del av nyheter via dagstidningar och ungefär lika många 

(68 procent) tar del av information via Facebook.
41

  

 

2.5 Betydelse av bostadsområde 
Storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö utmärker sig när det gäller medborgarnas 

förutsättningar till nyhetsanvändning. Områdenas resursstyrka eller resurssvaghet har en 

inverkan på nyhetskonsumtion. Under 2014 utfördes en undersökning i olika delar av 

Göteborg som handlar om nyhetsanvändning via morgontidning, gratistidning och sociala 

medier. Resultaten av undersökningen visar på stora skillnader i nyhetsanvändning beroende 

på bostadsort. I de resursstarka områdena är läsningen av tidningen Göteborgs-Postens 

pappersupplagor och webbsida dubbelt så vanlig (60 procent) jämfört med de resurssvaga 

områdena (30 procent). Gratistidningen Metro domineras starkt i de resurssvaga områdena 

(30 procent) och användningen av sociala medier är vanligast förekommande i 

medelresursstarka eller medelresurssvaga områden.
42

 

 

Den 10 mars 2015 presenterade Dagens Nyheter en undersökning som man utfört 

tillsammans med Statistiska centralbyrån angående hur segregationen ökat i Sverige under de 

senaste tjugo åren. Materialet som Dagens Nyheter presenterar handlar om resultat från 

Sveriges 30 största kommuner. Undersökningen visar att den etniska och ekonomiska 

                                                 
39

 MSB 2015:14. Rapport, 18-årsundersökning. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. 
40

 MSB 2015:21. Rapport, 18-årsundersökning. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. 
41

 MSB 2015:12. Rapport, 18-årsundersökning. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. 
42

SOU 2015:123. Medieborgarna & medierna, en digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och 

ansvar. Statens offentliga utredningar.  
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segregationen ökat i Sverige och att de är starkt beroende av varandra. Forskning som berör 

segregation är aningen komplicerad, inom forskningsområdet finns inget givet mått om hur 

mätningarna ska gå till.
43

 DN och SCB har använt sig av ett mått som mäter av alla 

invandrare i en kommun som har invandrare som sina 400 närmsta grannar. Jämförelsen görs 

med andelen invånare med svensk bakgrund som har invandrare som sina 400 närmsta 

grannar. Vad DN och SCB avser med begreppet invandrare är personer med utländsk 

bakgrund eller personer som är födda i Sverige men har två föräldrar som är 

utomlandsfödda.
44

 

 

Segregationen rörande ekonomi och etnicitet är sammankopplade såtillvida att resursfattiga 

områden har hög andel invandrade. De tre kommunerna med högst segregation under 2013 

var Botkyrka, Södertälje och Kristianstad. Kommunerna utmärker sig på det sättet att de har 

kluster med miljonprogramsområden där procentantalet med invandrare är hög. Resursstarka 

områden handlar främst om villaområden, där invandrarprocentantalet är lågt.
45

 Segregation 

finns i stora delar av Sverige, kanske är det allra tydligast i storstäderna, Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Områden som Rinkeby, Angered och Rosengård är välkänt vid det här 

laget. Ett segregerat bostadsområde gör att aspekter som sociala och geografiska skillnader 

blandas och ger invånarna olika möjligheter och förutsättningar för att leva ett aktivt 

samhällsliv. I resursstarka områden tenderar invånarna att intressera sig av annat än hos de 

resurssvaga, de röstar till exempel i större utsträckning än invånare i resurssvaga områden 

och det finns även tydliga skillnader när det kommer till nyhetskonsumtion. Forskningen som 

Ingela Wadbring presenterar påvisar stora skillnader i brukandet av traditionella medier, det 

är mycket vanligare att läsa en traditionell dagstidning i resursstarka områden, framförallt i 

Stockholm och Göteborg.
46

  

 

Det finns påtagliga skillnader mellan Stockholm och Göteborg, i Stockholmsområdet dras 

skiljelinjen för läsning mellan medelresurssvaga och medelresursstarka områden, medan 

                                                 
43

 Örstadius, Kristoffer. Rika områden blir rikare - invandrartäta får fler invandrare. Dagens Nyheter. 2015-

03-10. http://www.dn.se/nyheter/sverige/rika-omraden-blir-rikare-invandrartata-far-fler-invandrare/ 
44

 Örstadius, Kristoffer. Rika områden blir rikare - invandrartäta får fler invandrare. Dagens Nyheter. 2015-

03-10. http://www.dn.se/nyheter/sverige/rika-omraden-blir-rikare-invandrartata-far-fler-invandrare/ 
45

 Örstadius, Kristoffer. Rika områden blir rikare - invandrartäta får fler invandrare. Dagens Nyheter. 2015-

03-10. http://www.dn.se/nyheter/sverige/rika-omraden-blir-rikare-invandrartata-far-fler-invandrare/ 
46

 Wadbring. Ingela. Tidningsläsare i storstadsområdena, Det nya samhället. Holmberg, Sören & Weibull, Lennart. 

130. Göteborg: SOM-institutet, 2000. 
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skiljelinjen i Göteborg ligger mellan medelresurssvaga och resurssvaga. En annan intressant 

aspekt i Stockholm är att kvällstidningsläsningen inte är beroende av var man bor i staden, 

kvällstidningen läses i den utsträckning som den läses. Jämför man med Göteborg är 

kvällstidningen inte lika populär, mycket av populariteten beror på i vilket område man bor.
47

 

Lägger vi specifikt fokus på vilken tidning som läses i vilket typ av område ser vi mycket 

intressanta skillnader, främst i Stockholm. Dagens Nyheter, som anses vara den största 

tidningen i Stockholm, är mycket populär i medelresursstarka områden. Svenska Dagbladet 

är främst spridd och läst i de övre sociala skikten då SvD domineras i resursstarka områden. 

SvD läses väldigt lite i resurssvaga områden, istället dominerar Metro kraftigt. De olika 

skikten när det handlar om kvällstidningsläsningen i Stockholmsregionen skiljer sig väldigt 

lite mellan de olika områdena. Enligt undersökningen är det lika vanligt att bruka en 

kvällstidning i ett resursstarkt område som i ett resurssvagt område, med det undantag att 

Expressen drar till sig mer läsning i ett resursstarkare område än i resurssvaga.
48

 

3. Metod 
De metoder som vi använt oss av i denna undersökning kommer att redovisas i detta kapitel. 

Vi kommer även beskriva och förklara våra val av urvalsgrupper samt hur vi gick tillväga i 

vår process. Vi kommer att förklara vår metodologi samt begrepp inom metodologin som är 

nödvändiga för att förstå vårt resultat. Dessa begrepp är validitet, reliabilitet samt kvantitativ 

undersökning. Hädanefter kommer vi att hänvisa till båda skolorna i uppsatsen med 

förkortningar, där TRG står för Tensta Ross Gymnasium och VRG för Viktor Rydbergs 

Gymnasium.  

 

3.1 Kvantitativa studier 
För att samla in material för vår undersökning har vi använt oss av en enkätbaserad metod 

eller en så kallad surveyundersökning. Vi valde att bygga vårt empiriska material genom 

kvantitativa undersökningar då den kvantitativa metoden har en annan effektivitet som 

möjliggör systematisk ansamling av större mängder material som sedan görs om till variabler 

som kan analyseras i förhållande till förekomst eller omfång. Det vill säga, hur ofta 

förekommer en viss åsikt i enkätundersökningen, eller hur stort omfång av respondenterna i 

                                                 
47

 Wadbring. Ingela. Tidningsläsare i storstadsområdena, Det nya samhället. Holmberg, Sören & Weibull, Lennart. 
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131-132. Göteborg: SOM-institutet, 2000. 
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enkätundersökningen tycker på ett visst sätt och så vidare.
49

 I användandet av denna metod 

har vi ständigt ansträngt oss för att optimera vår enkät för att svara på två inramade aspekter, 

medieförtroende och nyhetskonsumtion. Detta har varit en viktig begränsning eftersom varje 

aspekt i en undersökning kräver en analys som är både omfattande och tidskrävande.
50

 

Enkätens förmåga att kunna kartlägga både medievanor och medieförtroende var enligt oss, 

det mest optimala för undersökningen. Vidare ämnar vi förklara mer djupgående vad en 

enkätundersökning innebär.  

 

3.2 Enkätundersökningar/surveyundersökningar 
Enkätundersökning består av ett frågeformulär som respondenterna besvarar individuellt. 

Dessa enkäter innehåller oftast fasta frågor med olika svarsalternativ men även öppna frågor 

där respondenten får konstruera ett eget svar. Enkätundersökningar är väldigt vanliga när det 

kommer till samhällsstudier samt studier orienterade mot en mediepublik. Det uppges även 

vara en av de bästa metoderna för att kartlägga attityder och beteenden kring olika frågor, 

varav det passar väl till vår undersökning.
51

 Vi är tvungna att ta hänsyn till att den 

undersökning vi har gjort enbart säger något om sistaårseleverna på de två gymnasieskolor vi 

undersökt och att vi får stödja oss mot tidigare forskning och undersökningar för att 

möjligtvis argumentera för en generalisering.
52

  

 

Vår enkät har delvis öppna frågor men bygger till störst del på fasta frågor samt olika 

påståenden som respondenten får ställa sig negativt eller positivt till. För att optimera vår 

enkätutdelningsprocess samt insamlingsprocess har vi digitaliserat enkäten. Vi närvarade 

dock hos de klasser vi ämnade undersöka och gav en tydlig och konsekvent presentation samt 

delade ut länken till den digitala enkäten på plats. En digital enkät samt vår närvaro under 

enkätbesvarandet kan tänkas ha höjt svarsfrekvensen. Det är vitalt för undersökningen att 

enkäten är konsekvent och ser likadan ut för alla medverkande respondenter. En annan vital 

faktor för konstruktionen av enkäter är att erhålla en viss grad av anpassning av frågorna mot 

den målgrupp en ämnar undersöka, något som vi tänkt igenom i vår process. En väl anpassad 

                                                 
49

 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2:a uppl., Studentlitteratur 

AB, Lund, 122-123. 2010.  
50

 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2:a uppl., Studentlitteratur 

AB, Lund, 124. 2010. 
51

 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2:a uppl., Studentlitteratur 

AB, Lund, 87 2010. 
52
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enkät gör det enklare för respondenterna att förstå, fatta intresse och svara på den utdelade 

enkäten.
53

 

 

3.3 Validitet och reliabilitet 
I vår undersökning, med vårt metodval, måste vi ta hänsyn till begrepp som validitet och 

reliabilitet. Validitet och reliabilitet är starkt beroende av varandra men ska inte misstolkas 

som samma, de kan i mindre vetenskapliga sammanhang översättas till giltighet och 

tillförlitlighet. För att en undersökning ska vara vetenskapligt korrekt bör den erhålla en hög 

grad av både validitet och reliabilitet.
54

  

 

Ett enkelt och uppenbart test för en undersöknings reliabilitet är att försöka reproducera den 

under samma förutsättningar och förhoppningsvis erhålla samma resultat. Att uppnå samma 

resultat visar på god reliabilitet och pålitliga mätinstrument. Då har man lyckats isolera och 

utesluta osystematiska fel eller slumpartade förändringar. Något som i vårt fall är starkt 

beroende av tydligheten i våra enkätfrågor samt hur vi, på bästa sätt, ger alla respondenter 

samma möjligheter, introduktion och förutsättningar att svara på enkäten. Är undersökningen 

utförd på rätt sätt är reliabiliteten hög. Men det empiriska data, det som vi som forskare i 

ämnet samlar på oss som grund för de slutsatser som ska kunna dras måste också vara giltigt 

för just dessa slutsatser. Det vill säga, har vi mätt det som vi ämnade mäta? Har vi lyckats 

med detta blir vår validitet hög. Detta påvisar balansen mellan de båda begreppen och hur 

viktiga de är. Den problematik kring validitet som är tydligast i vår uppsats är frågan om vad 

sociala medier innebär. Det finns en tydlig problematik med vad nyheter via social medier 

innebär varpå det finns en möjlig brist på trovärdighet i respondenternas svar i denna fråga. 

En nyhet via sociala medier kan vara både från privatpersoner, mindre etablerade 

nyhetsförmedlare, utländska nyhetsförmedlare men även länkar till etablerad media så som 

Aftonbladet eller Dagens Nyheter. Detta problem kan möjligtvis kontras med att nyheter via 

social medier oftast tolkas som nyheter utanför det traditionella nyhetsutbudet. Denna tanke 

stärks även av att omfattande och erfarna undersökningsinstitutioner som exempelvis SOM-

undersökningar använder sig av sociala medier som en kategori. Hur exempelvis SOM-

undersökningarna har hanterat denna problematik har vi ingen information om, möjligtvis har 
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54
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AB, Lund, 14. 2010. 
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de valt att inte hantera den utan utgått från att det är vedertaget vad sociala medier som 

nyhetsförmedlare innebär eller innefattar. Vi kan luta oss mot deras användande av kategorin 

för att ge vår egen undersökning validitet, men vi är återhållsamma men allt för vågade 

slutsatser i frågan. En annan viktig aspekt är att undvika små men möjligtvis avgörande 

missar eller fel i sammanställande av materialet, då detta har kritisk påverkan på 

reliabiliteten.
55

  

 

Vi fick vid flera tillfällen gå igenom och konstruera om vår enkät innan utdelningsfasen för 

att utesluta konstiga formuleringar eller möjligtvis förvirrande frågor som skulle kunna bidra 

med negativ påverkan på validiteten och i det långa loppet även reliabiliteten. Detta var ett 

väldigt kritiskt moment då vår undersökning enbart bygger på just denna metod. Enkäten var 

vår enda källa för eget tillfört material för undersökningen. Detta är i sig ingen metodkritik 

utan snarare en poängtering av hur avgörande det var att vi gjorde enkäten så bra som 

möjligt. Vi utgick från att på bästa sätt, undvika att göra enkäten förvirrande eller svår på fel 

sätt för våra respondenter. En fråga som uppfattas som förvirrande kommer exempelvis inte 

att mäta det som den avser att mäta vilket innebär ett problem för frågans reliabilitet.   

 

3.4 Enkätundersökning Tensta Ross Gymnasium 
Uppsatsens första enkätundersökning av ungdomars nyhetskonsumtion och medieförtroende 

genomfördes på TRG, som är belägen i Stockholmsförorten Tensta. TRG är en kommunal 

gymnasieskola med cirka 700 elever, 
56

 enligt en rapport från utbildningsförvaltningen i 

Stockholms stad från 2013, har över 90 procent av eleverna utländsk bakgrund.
57

 Vi utgick 

från sex klasser där samtliga elever var sistaårselever och antalet respondenter blev 74 

gymnasieelever, där 49 stycken var tjejer och 25 killar. Valet av målgrupp motiverades bland 

annat med att dessa sistaårselever anses mogna och tillräckligt gamla för att genomföra 

enkäten fullt ut, men även att eleverna var över 15 år gamla vilket betyder att det inte krävdes 

något tillstånd från vårdnadshavare för att delta i enkätundersökningen. Anledningen till att vi 

fokuserade på sistaårselever var av den enkla anledningen att de ligger närmast till att ta 
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steget ut i vuxenlivet och innehar en större förståelse för pågående debatter och problem i 

samhället.  

 

Bakgrunden till valet av TRG grundades på den höga andel elever med invandrarbakgrund 

och att det möjligtvis skulle kunna ge oss tydligare kontrast mellan en skola i en 

Stockholmsförort och en skola som är belägen i en annan del av Stockholm. Vi inledde med 

att kontakta skolans rektor, Sofie Abrahamsson, som via ett missivbrev informerades om 

uppsatsen och enkätundersökningens bakgrund, syfte, utförande och konfidentialitet. Ett 

medgivande från rektorn gav oss möjligheten att kontakta berörande lärare för samtliga 

klasser för att stämma träff samt visa enkäten i sin helhet.  

 

Vi bestämde en avtalad tid och dag då vi skulle besöka de fyra första klasserna, under den 

första undersökningsdagen fick vi 36 respondenter. I snitt låg en klass på 24 elever. Det stora 

bortfallet berodde till viss del på sjukanmälningar, men i större grad berodde det på en mässa 

som var till för alla sistaårselever i samband med eventuella högskolestudier. Första klassen 

som vi besökte närvarade tolv elever, varav elva svarade. I andra klassen närvarade fem 

elever, varav fem svarade. I tredje klassen närvarade åtta elever, varav åtta svarade och i 

fjärde klassen närvarade 15 elever, varav 12 svarade. Utan samtliga närvarande elever hade vi 

ett bortfall på fyra elever.  

 

I samband med den låga närvaron var vi tvungna att boka in en ny undersökningsdag för att 

besöka ytterligare två klasser i syftet att öka antalet respondenter. Vi tog kontakt med 

ansvarig lärare för två klasser. Kontakten resulterade i ett positivt svar från Frida och ett 

negativt svar från Martin. Under vårt andra besök på skolan träffade vi Fridas klasser, den 

första klassen närvarade 21 elever, varav 15 svarade och den andra klassen närvarade 24 

elever, varav 24 svarade. Totalt bortfall under undersökningsdag två var sex elever. 

 

Undersökningen som genomfördes vid de två tillfällena var helt frivillig och anonym. Innan 

utdelning av enkäter introducerade vi oss själva kort, med bakgrund och syfte. Vi förklarade 

även att enkäten skulle komma att vara helt anonym och enbart studeras av oss konfidentiellt. 

Enkäten delades ut elektroniskt med hjälp av en länk på whiteboardtavlan som eleverna 

använde sig av med hjälp av mobil eller dator. Vid enstaka tillfällen uppstod problem då 

eleverna antingen inte hade sin dator eller mobil med sig, varpå de fick låna mobil eller dator 

av oss. Undersökningen tog ungefär 10 minuter att besvara i varje klass. Under tiden som 
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eleverna besvarade enkäten i klassrummen var även en ansvarig lärare närvarande som 

poängterade ett flertal gånger att varje enkätfråga ska besvaras individuellt. Vi betonade även 

vikterna av att svara på samtliga frågor då detta var nödvändigt för att kunna skicka in sitt 

svar.  

 

3.5 Enkätundersökning Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan 
Uppsatsens andra och sista enkätundersökning av ungdomars nyhetskonsumtion och 

medieförtroende genomfördes i innerstadsskolan VRG som är belägen i Vasastan och är till 

skillnad från TRG en friskola. Vi kontaktade läraren, Nina Ehrgård Ejlertsson, genom ett 

missivbrev som hon vidarebefordrade till skolans rektor. Under mejlkontakten fick läraren ta 

del av enkätundersökningen och information gällande uppsatsen och undersökningens 

bakgrund och syfte. Ett medgivande från skolans rektor och berörda lärare gav oss 

möjligheten planera och stämma träff med de berörda klasserna. Vi behövde bara en 

undersökningsdag eftersom att alla tre klasser kunde genomföra enkätundersökningen samma 

dag. 

 

Den första klassen bestod av 31 elever, 15 var närvarande varav 14 svarade. Vi fick alltså ett 

bortfall på en person. Den andra klassen bestod av 26 elever, 22 var närvarande under 

enkätundersökningen varav samtliga svarade. Den tredje och sista klassen bestod av 29 

elever, 21 var närvarande vid undersökningen och samtliga svarade. Sammanlagt fick vi 58 

respondentsvar, från 31 tjejer och 27 killar. Anledningen till varför klasserna inte var 

fulltaliga var på grund av kommande julledighet då många redan var klara med sina arbeten i 

skolan. Enkätundersökningen som genomfördes var anonym och frivillig. Innan utdelning av 

enkät började vi med att introducera oss för respektive klass där vi kort berättade om 

undersökningens bakgrund och syfte samt tankar kring att studera på en högskola. Vi 

förklarade även att enkäten skulle komma att vara helt anonym och enbart studeras av oss 

konfidentiellt. 

  

Enkäten delades ut elektroniskt med hjälp av en länk på whiteboardtavlan som eleverna 

använde sig av med hjälp av mobil eller dator. Undersökningen tog ungefär 10 minuter att 

besvara i varje klass. Under tiden som eleverna besvarade enkäten i klassrummen var även en 

ansvarig lärare närvarande som poängterade ett flertal gånger att varje enkätfråga ska 

besvaras individuellt. Vi betonade även vikten av att svara på samtliga frågor då detta var 

nödvändigt för att kunna skicka in sitt svar. 
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3.6 Metodkritik 
Den kritik vi kan lyfta mot vårt metodval är hur den kvantitativa studien inte erbjuder något 

riktigt djup kring respondenternas svar. Vi hade önskat att vi hade tid för att komplettera vår 

kvantitativa undersökning med en kortare kvalitativ undersökning. Då hade vi kunnat välja ut 

olika respondenter från de olika skolorna och göra en mer djupgående analys, speciellt kring 

förtroendeuppfattningar. Vi håller oss också kritiska mot antalet respondenter som deltagit i 

vår undersökning. I samband med att studien bygger på en jämförelse hade vi behövt 100 

respondenter från vardera skola. Att vi misslyckades med detta har att göra med brist på 

samarbetsvilja från flertalet tillfrågade skolor. Möjligtvis hade vi även erhållit fler 

respondenter om vi delat ut den elektroniska enkäten på skolornas intranät men då hade vi 

missat möjligheten att kontrollera händelseförloppet.  

 

 

3.7 Resursstarka och Resurssvaga områden 
Denna del är viktig att förklara innan vi redovisar vår resultat- och analysdel. I samband med 

det fria gymnasievalet har vi inte kunnat anta att eleverna på de olika skolorna hör till samma 

resursstarka eller resurssvaga område som deras skolor. Även om det finns en god chans att 

skolans belägenhet har inverkan på elevernas attityder. För att minska den problematiken bad 

vi våra respondenter att ange sin bostadsort i enkäten. Dessa bostadsorter har vi hanterat 

utefter den artikel om inkomstfördelning resursstarka och resurssvaga områden som Dagens 

Nyheter publicerat med statistik från SCB – publicerad 2015.
58

 Vi har sett över 

respondenternas bostadsområden och placerat de i fyra olika grupper. Dessa grupper 

namnges resurssvagt, medelresurssvagt, medelresursstarkt och resursstarkt. Respondenterna 

från VRG delades upp så som följer.  

Resursgrupp Resurssvagt Medelresurssvagt Medelresursstarkt Resursstarkt 

Antal 

respondenter 

0 12 43 3 

 

Respondenterna från TRG delades upp så som följer. 
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Resursgrupp Resurssvagt Medelresurssvagt Medelresursstarkt Resursstarkt 

Antal 

respondenter 

35 11 27 0 

 

Utifrån dessa resultat har vi dragit den slutsats att eleverna från TRG, i stor utsträckning, är 

bebodda i resurssvagare delar av Stockholm emedan vi samtidigt drar slutsatsen att VRG i 

större utsträckning kommer från områden med mer resursstyrka.  Detta lägger vi till grund för 

de resonemang vi för kring områden med resursstyrka och resurssvaghet i vår analys och 

diskussion. 

4. Resultat och analys  
När det kommer till svarsfrekvens kan vi poängtera att vi inte fått något internt bortfall och 

att enbart fem elever (en från VRG och fyra från TRG) valde att inte delta i undersökningen. 

De elever som inte var närvarande på undersökningsdagen var antingen sjuka eller 

frånvarande på grund av skolmässa inför framtida studier som många av eleverna deltog i. 

Intresset var stort från samtliga elever och responsen vi fick var positiv då många kände att 

de ville ta tillfället i akt att göra sin röst hörd om sitt medieförtroende för nyheter samt 

nyhetskonsumtion.  

 

Analysen kommer att struktureras upp i tre olika delar där vi först redovisar den generella 

nyhetskonsumtionen varpå vi går in mer specifikt på hur förtroendet ser ut. Sist kommer vi 

att koppla ihop förtroendet med olika förklarande faktorer. 
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4.1 Nyhetskonsumtion 

 

Diagram ett. 

VRG: N=58 

TRG: N=74 

Ovan redovisar vi diagram ett, för att visa hur nyhetskonsumtionen ser ut på veckobasis i de 

klasser vi undersökte på de båda skolorna. Resultaten från enkätundersökningen påvisar 

tydliga skillnader mellan andelen som tar del av nyheter och de som inte tar del av nyheter. 

Diagrammet visar att den största andelen av respondenterna från TRG tar del av nyhetsflödet. 

Samma förhållande ser vi hos respondenterna från VRG. Men den markanta skillnaden är att 

respondenterna från VRG har en daglig nyhetskonsumering som överstiger den av TRG med 

22 procent.  

 

När vi analyserar de svarsalternativ som visar på lägre nyhetskonsumtion kan vi se att TRG 

har fler antal svar. Vi kan även se att TRG är de enda som svarat ”aldrig” även om det enbart 

handlar om tre procent. När vi analyserar detta resultat kan vi fastslå två saker. 

Nyhetskonsumtionen är generellt stor på de båda skolorna. Det finns större andelar svar på de 

tre första alternativen än det gör på de tre sista alternativen, så som diagrammet tydligt 

redovisar. Det andra vi kan fastslå är att respondenterna från VRG tar del av nyheter oftare än 

TRG:s respondenter. Anledningarna till denna skillnad kan vara många och är svåra att 

redogöra för. Att generalisera är riskabelt sett till de få antalet respondenter vi erhållit. 

Möjligtvis grundas denna skillnad i ett missnöje hos ungdomarna i klasserna på TRG. Denna 

möjliga förklaring kan möjligtvis motiveras av att 90 procent av eleverna på TRG har 
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utländsk bakgrund.
59

 Varför detta har betydelse förklaras med stöd från den representativa 

rapporten om förtroende hos 18-åringar utförd av myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap som tydligt påvisar ett mindre förtroende för medier hos ungdomar med 

invandrarbakgrund.
60

Medieförtroende och medieanvändandet behöver dock inte stå i 

korrelation till varandra. 

 

Diagram två A. N= 58. 

 

Diagram två B. N=74. 
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Som diagram två A och två B tydligt visar så används mobil och dator för att ta del av 

nyheter. Vi kan se att TRG är marginellt starkare vid användning av mobil men även att de 

använder dator betydligt mer än respondenterna från VRG. TRG har även ett marginellt 

större användande av papperstidningar än eleverna på VRG. Från resultaten att döma så har 

respondenterna från TRG ett mer utspritt plattformsanvändande för nyhetskonsumtion. 

 

Resultaten står även i korrelation med tidigare forskning som vi undersökt. Tidigare 

forskning visar hur medierna ständigt utvecklas för att hänga med i utvecklingen där den 

digitala plattformen får ett allt större fäste. Dagspressen har förlorat både mark och läsare på 

pappersformatet samtidigt som medieaktörernas digitala plattformar utvecklas och får allt 

större fäste bland läsarna.
61

 

 

Diagram tre. 

VRG: N=58 

TRG: N=74 

I diagram tre ser vi respondenternas svar gällande hur ofta de tar del av nyheter via sociala 

medier. Vad vi kan utreda från diagram tre är att sociala medier har en viktig roll för 

respondenterna från båda skolorna vad gäller deras nyhetskonsumtion. Vi kan även se en 

högre nyhetskonsumtion, via social medier, hos respondenterna på TRG. För även om VRG 

har tre procent högre svarsfrekvens på alternativet ”dagligen” har TRG ett tydligt övertag på 

alternativet ”5-6 dagar i veckan”. 
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Diagrammet visar signifikativa resultat och en stor popularitet av sociala nätverk bland 

ungdomarna på båda skolorna, där svarsalternativet “dagligen” dominerar starkt. Resultatet 

följer samma trend som tycks styra resultatet från tabell två. Resultatet från diagram tre är 

enhetligt med de analyser som utförts i statens offentliga utredning om olika medierelaterade 

frågor varav sociala medier och deras stigande popularitet samt roll som nyhetsförmedlare 

ökar.
62

 

 

4.2 Medieförtroende 

 

Diagram fyra. 

VRG: N=58 

TRG: N=74 

I diagram fyra ovan ställs VRG och TRG mot varandra. Diagrammet visar förtroendet för att 

nyhetsrapporteringen är saklig och objektiv. De svar som redovisas på “mycket stort” var 

enbart sju procent varpå dessa sju procent tillhörde TRG. Ett sådant utslag är mycket 

intressant då det påvisar något vi inte förväntat oss. Att ingen av eleverna från VRG kryssat i 

det svarsalternativet gör det ännu mer överraskande. Under alternativet “ganska stort” är det 

desto jämnare. 36 procent från VRG anser att förtroendet är ganska stort mot TRG:s 30 

procent. 31 procent från VRG har svarat att förtroendet är “ganska litet” eller “mycket litet”, 

det kan jämföras med TRG:s 19 procent på “ganska litet” eller “mycket litet”. Det intressanta 

från tabell fyra är att en större andel från VRG har mindre förtroende för att 

nyhetsrapporteringen är saklig och objektiv jämfört med respondenterna från TRG. 
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Resultaten som redovisas i diagram fyra bryter mot våra antaganden i början av 

uppsatsskrivandet. Vi hade en uppfattning om att TRG som är en skola i förorten, där 90 

procent av eleverna har “invandrarbakgrund”, skulle ha ett lägre medieförtroende.
63

 En 

uppfattning vi baserade på tidigare forskning som visat att ungdomar med invandrarbakgrund 

i regel har lägre medieförtroende.
64

 I diagram sju har respondenter från TRG tydligt visat att 

de inte är nöjda med områdesbilden som medierna förmedlar, ändå har 44 procent av 

respondenterna kryssat i att de saknar uppfattning i frågan och sammanlagt 37 procent svarat 

att de har förtroende för nyhetsrapporteringens saklighet och objektivitet. VRG har en högre 

andel svar på “ganska litet” och “mycket litet” vilket möjligtvis visar prov på högre grad av 

medvetenhet gällande källkritik. Det finns även tendenser till polarisering hos respondenterna 

från TRG om man ser till deras svarsfrekvens på alternativen ”mycket stort” och ”mycket 

litet”. Något som var både oväntat och intressant.  

 

 

Gymnasies

kola 

 Medieförtroende  Mycket 

stort 

Ganska 

Stort 

Varken 

stort eller 

litet 

Ganska litet Mycket 

litet 

Tensta 

Ross 

Kvällstidningar 22 % 33 % 27 % 11 % 7 % 

VRG Kvällstidningar 0 % 7 % 21 % 38 % 34 % 

Tensta 

Ross 

Morgontidningar 

- betal 

14 % 41 % 27 % 10 % 8 % 

VRG Morgontidningar 

- betal 

38 % 40 % 15 % 7 % 0 % 

Tensta 

Ross 

Lokala tidningar 

- gratis 

16 % 36 % 37 % 7 % 8 % 

VRG Lokala tidningar 

- gratis 

7 % 24 % 50 % 14 % 5 % 
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Tabell fem. 

VRG: N=58 

TRG: N=74 

I tabell fem kan vi se de två skolornas förtroendeuppfattningar för olika papperstidningar - 

kvälls-, morgon- och lokala tidningar. Vi kan tydligt se att TRG har ett större förtroende för 

kvällstidningar. Vi kan se att respondenterna från VRG har minst förtroende för 

kvällstidningar, något som förtydligas med hur ingen av respondenterna från VRG svarat 

“mycket stort” medan 22 procent av TRG:s respondenter svarade mycket stort. Att noll 

procent från VRG hade mycket stort förtroende för kvällspress var en förvåning. VRG gav 

störst förtroende för morgontidningar där 38 procent svarade “mycket stort” samt 40 procent 

“ganska stort”. Detta var förväntat i samband med dagstidningarnas popularitet i medelresurs 

samt resursstarka områden.
65

 Vi kunde även se ett starkt förtroende för morgontidningar hos 

TRG:s respondenter. Förtroendet för lokala tidningar var högre hos respondenterna från TRG 

än hos de från VRG. Att förtroendet var högre för lokaltidningar i TRG kan bero på att lokala 

gratistidningar oftast har en större popularitet i resurssvaga samt medelresurssvaga 

områden.
66

 Hela 50 procent från VRG svarade “varken stort eller litet” vilket kan innebära att 

de saknar uppfattning om tidningen. Vad vi inte hade förväntat oss var ett så utspritt 

förtroende för de olika papperstidningarna som TRG påvisade. Vi förväntade oss inte att 

VRG:s respondenter skulle vara så skeptiska mot kvällspressen. 
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Diagram sex. 

VRG: N=58 

TRG: N=74 

I diagram sex ser vi svaren från VRG och TRG gällande respondenternas förtroende för 

nyheter via sociala medier. Resultaten tyder på intressanta skillnader där skolorna står på 

varsin sida av tabellen. Respondenterna från TRG anser sig överlag ha ett stort 

medieförtroende för nyheter via sociala medier då 19 procent av respondenterna svarat 

“mycket stort” medieförtroende och 43 procent på “ganska stort” medieförtroende. Ställer vi 

de svaren mot VRG:s respondenter så kan vi tydligt se en uppdelning mellan respondenterna 

från respektive skola. 45 procent och 33 procent av respondenterna från VRG har svarat 

“ganska litet” medieförtroende respektive “mycket litet” medieförtroende för 

nyhetskonsumtion via sociala medier. Detta påvisar en stark polarisering mellan de båda 

skolorna.  

 

TRG:s starka förtroende för nyheter via sociala medier är intressant att diskutera och kommer 

att sättas i starkare sammanhang med de kommande diagrammen. Det finns stöd i den 

tidigare forskningen för det stora förtroendet som TRG:s respondenter påvisar. Resultatet kan 

bero på det stora personliga och kulturella utbytet som sociala medier möjligtvis kan 

erbjuda.
67

 Sociala medier kan tänkas öppna upp för starkare möjligheter vad gäller 

grupptillhörigheter för TRG:s respondenter. Nyheter via sociala medier erbjuder större 
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möjligheter till grupptillhörighet vad gäller exempelvis åldersgrupp, socioekonomisk status 

och nationalitet, något som är förtroendebyggande och som kan ha spelat en roll för TRG:s 

respondenter.
68

 Att vi inte ser det här förtroendet för nyheter via sociala medier hos 

respondenterna från VRG kan möjligtvis ha att göra med ett starkare krav på objektivitet och 

tillförlitlighet. Två faktorer som bidrar till förtroendeskapande.
69

   

 

Det är även intressant att studera VRG:s låga medieförtroende i korrelation till deras höga 

användande av sociala medier. Trots ett mycket lågt medieförtroende för nyhetskonsumtion 

via sociala medier från VRG:s respondenter står 59 procent av respondenterna för ett dagligt 

användande av nyheter via sociala medier. Detta påvisar den komplicerade relation som 

existerar mellan tillförlitligheten samt grad av användning. Om vi exempelvis studerar 

VRG:s resultat kan man tro att användningsgrad saknar betydelse för skapande av 

tillförlitlighet medan ett studerande av TRG:s resultat kan påvisa det motsatta.
70

  

 

 

 

4.3 Sociala mediers betydelse 

 

 

Diagram sju. 
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VRG: N=58 

TRG: N=74 

I diagram sju ställer vi skolorna mot varandra gällande vad respondenterna tycker om 

nyhetsrapporteringen och hur medierna framställer bilden av deras bostadsområde. Frågan är 

relevant för vår undersökning då den kan tänkas svara på vad som kan ligga bakom olika 

nyhetsbehov samt förtroendefrågor. 34 procent av VRG:s respondenter har svarat att bilden 

av deras bostadsområde är rättvis, detta kan jämföras med respondenterna från TRG:s 15 

procent.  

 

Vidare har 53 procent av respondenterna från TRG svarat att bilden som ges av deras område 

inte är ärlig (Detta är en sammanslagen procentsats från “ganska sällan” och “mycket sällan”) 

- detta kan ställas mot VRG:s elva procent. Respondenterna från TRG har svarat att bilden 

som ges av deras område inte är rättvis och ärlig. Det anmärkningsvärda gällande VRG:s 

respondenter är att hela 55 procent saknar uppfattning om hur medierna framställer deras 

bostadsområde. En av anledningarna till den höga svarsfrekvensen från VRG gällande 

“varken ofta eller sällan” kan bero på att medierna inte står för en lika negativ rapportering 

om innerstaden som av förorterna runt om i Stockholm.  

 

Det missnöje som TRG:s respondenter påvisar kan möjligtvis vara en av anledningarna till att 

de söker sig till andra nyhetskällor - som möjligtvis kan hittas via sociala medier. Svaren från 

VRG påvisar inte något liknande behov för att söka fler perspektiv genom andra plattformar. 

För att påvisa relevansen i denna analys lyfter vi fram resultat från diagram åtta. Diagram åtta 

visar att 81 % av respondenterna från TRG har svarat att de föredrar att ta del av nyheter via 

sociala medier för att de erbjuder flera perspektiv av en nyhet/händelse. Detta är en 

sammanslagen procentsats av, ”stämmer helt” och ”stämmer ganska bra”. VRG:s svar på 

samma fråga med samma sammanlagda procent uppgår endast till 36 procent.  

 

Att respondenterna från TRG känner att bilden av deras område inte skildras ärligt kan 

möjligtvis förklaras med de diskursteorier som behandlar vinkling av nyheter. Att nyheter 

vinklas är inte ovanligt och kan manifestera sig på olika sätt. En av de vanligare vinklingarna 

som nämns i tidigare forskning är den kulturella vinklingen. Den kulturella vinklingen är 
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journalisten omedveten om och den är dold i nyhetsproduktionen, den finns där för att 

journalisten är präglad av sin kultur.
71

  

 

Den kultur som är befäst hos flest journalister kan ha inflytande på nyhetsvinklingen. Det 

finns även en struktur inom redaktioner som leder till orättvisa fördelningar redaktionellt, 

som kan utesluta eller förminska vissa kulturella vinklar.
72

 Det är inte otänkbart att koppla 

denna problematik till respondenterna på TRG då de i större utsträckning befinner sig i 

resurssvaga eller medelresurssvaga områden - vars intressen möjligtvis inte rankas lika högt. 

En annan aspekt är att TRG:s elever, till 90 procent, har utländsk bakgrund.
73

 Något som kan 

bidra till andra kulturella värderingar som möjligtvis saknas i nyhetsproduktionen.  

 

Diagram åtta. 

VRG: N=58 

TRG: N=74 

I ovannämnda diagram åtta får respondenterna från de undersökta skolorna ställa sig för eller 

emot påståendet. Svaren kring påståendet skiljer sig avsevärt mellan de två skolornas 

tillfrågade klasser. 81 procent av eleverna som tillfrågats på TRG har en positiv inställning 

till påståendet och 64 % av VRG:s respondenter har en negativ inställning till påståendet. 

Den analys som kan göras utifrån detta resultat är att respondenterna från TRG påvisar ett 

större behov av nyhetsförmedling via sociala medier. Sociala mediers nyhetsförmedlande roll 

är återkommande både när det kommer till det förtroende som TRG ger nyhetsförmedling via 
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sociala medier i diagram sex samt när det kommer till motiveringen bakom användningen av 

sociala medier som nyhetsförmedlare. Vi tycker oss se ett starkt samband mellan förtroendet 

för nyheter via sociala medier och påståendet ovan om varför respondenterna tar del av 

nyheter via sociala medier. Det utrycks tydligt att det finns ett behov av nyheter med fler 

perspektiv hos TRG:s respondenter. Det tycks även tydligt att sociala medier kan erbjuda fler 

perspektiv i kombination med ett personligt utbyte samt möjligheten till kulturella 

bedömningar
74

 som sträcker sig förbi den kulturella vinklingen som nyhetsproduktion kan 

bidra till.
75

 

 

5. Diskussion och slutsatser 
Våra två undersökta gymnasieskolor, TRG och VRG, resulterade i ett begränsat antal 

respondenter. Konsekvensen av den begränsade andelen respondenter innebär att vi inte har 

möjlighet att generalisera utifrån vårt resultat då respondenterna inte är representativa för 

Sveriges ungdomar. Det vi kan utläsa från resultatet är bara en överblick av hur det ser ut i 

klasserna i de två skilda stadsdelarna i Stockholm, men det positiva är att vi fått svar på våra 

frågeställningar och att vi kan se tydliga skillnader mellan ungdomarna i två skilda 

gymnasieskolor. 

 

5.1 Nyhetskonsumtion 
Precis som diagram ett redovisar i resultat- och analysdelen av uppsatsen så har vi fått svar på 

en av våra frågeställningar, gällande hur ungdomarnas nyhetskonsumtion ser ut på de två 

skilda skolorna. Av resultatet att döma konsumerar majoriteten av respondenterna från VRG 

(59 procent) nyheter dagligen emedan majoriteten av respondenterna från TRG tar del av 

nyheter minst 3-4 gånger i veckan. Det framgår också att de undersöka eleverna på VRG har 

en betydligt högre frekvens av nyhetskonsumtion. Det är väldigt svårt att dra några slutsatser 

kring varför ungdomarna från VRG har en frekventare nyhetskonsumtion än TRG ungdomar 

men en potentiell förklaring kan ha att göra med den utländska bakgrund som majoriteten av 

eleverna har på TRG och i dem undersökta klasserna. En undersökning som myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap utfört som tydligt visar att ungdomar med invandrarbakgrund 
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har generellt ett mindre medieförtroende
76

varpå detta möjligtvis kan påverka 

nyhetskonsumtionen. En starkare koppling görs nog genom sociala faktorer. Sociala faktorer 

som vi kan koppla till resursstyrka samt resurssvaghet. Enligt den forskning som Ingela 

Wadbring presenterar
77

har resursstarka och medelresursstarka områden en större 

nyhetskonsumtion genom traditionella medier. Detta kan vi fastställa om vi lyfter upp de 

olika användningsgraderna som knyts till olika nyhetsproducenter. Dagspressen har en högre 

läsning i de mer resursstarka områdena. Dagens Nyheter har stark läsning i medelresursstarka 

områdena och Svenska Dagbladet har stark läsning i de resursstarka områdena. Samtidigt kan 

vi se hur kvällspress har en jämn läsningsfrekvens mellan de olika resursnivåerna. Expressen 

visar dock prov på en större popularitet i de resursstarkare områdena.
78

 Dessa olika 

läsningsgrader visar prov på att resursstarka och medelresursstarka områden har fler 

alternativ vad gäller nyhetskonsumtion. Något som säkerligen kan ha inverkan på en högre 

läsningsgrad över lag. Vad vi har etablerat, resultatmässigt är en ögonblicksbild av hur ofta 

nyheter konsumeras och hur de skiljer sig mellan klasserna vilket leder oss till slutsatsen att 

VRG har en större konsumtion men att de båda klasserna konsumerar nyheter, i mycket större 

grad än de avstår.  

 

5.2 Plattformsval 
Vi har tidigare slagit fast att de undersökta ungdomarnas nyhetskonsumtion är väldigt hög, 

det som är intressant för den här undersökningen är hur deras nyhetskonsumtion ser ut och till 

vilken medieplattform respondenterna vänder sig. Vårt resultat under svarsalternativ “mycket 

ofta” (Diagram två A & B) redovisar att 48 procent av respondenterna från VRG tar del av 

nyheter via mobilen och 63 procent av respondenterna från TRG tar del av nyheter via 

mobilen. Dessa resultat är väldigt tyldiga och kan möjligtvis tänkas påvisa den yngre 

generationens plattformsritualer och hur de skiljer sig starkt från den traditionella 

nyhetskonsumtionen. Den nationella SOM-undersökningen 2014
79

 som påvisade att 

traditionell form för nyhetskonsumering fortfarande dominerade står inte i korrelation till 

våra resultat. Detta är enbart positivt och förväntat eftersom vår undersökning bygger på en, 

enbart ung, målgrupp. Vi har kunnat isolera den effekt som de digitala plattfomarna har på 
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det nya sättet att konsumera nyheter. Vi vågar påstå oss se reultateten av det plattformsskifte 

som vi studerat i Medieborgarna & medierna
 80

 där mobil och dator förväntas få allt mer 

uttrymme. Detta anser vi stärkande för vår empiriska studie. Redan innan uppsatsarbetet 

förutspådde vi att mobilen och datorn skulle domineras starkt bland respondenterna. En 

ytterligare förklaring till mobilens övertag som nyhetsplattform ges om vi ställer våra resultat 

mot den undersökning som genomfördes av Pew Research Center i USA samt Reuters 

Institute for the Study of Journalism vid Oxford inkluderas. Undersökningen, som även 

redovisas i tidigare forskning, visar hur 46 procent av den genomsnittliga 

nyhetsanvändningen sker med hjälp av mobiltelefoner. Därför tycks det ganska rimligt att 57 

procent av våra respondenter även gör det. Det känns även väsentligt att nämna hur tillgången 

till mobiltelefoner eller så kallade “Smartphones” har ökat i Sverige med 60 procent från 

2010 till 2014 enligt Nordicoms Mediebarometer.
81 Den slutsats vi kan dra kring denna del 

av vår diskussion är att den plattform som erhåller störst popularitet är mobilen, detta var 

något som hoppades kunna påvisa i vår studie, något som överensstämmer tydligt med de 

tidigare studier vi tagit del av.  

 

5.3 Sociala mediers betydelse 
Det mesta talar för att plattformsskiftet lagt grund för det resultat vi fått fram i vår 

undersökning gällande mobilen och datorns popularitet. Det kan även knytas till intåget av 

sociala medier som kopplat sig ett starkt grepp om respondenternas nyhetskonsumtion. I takt 

med mobilen och datorn har de sociala mediernas intåg blivit allt större. Något som vi även 

ser i resultaten (Diagram tre), då 59 procent använder sociala medier dagligen och 17 procent 

5-6 dagar i veckan. De sociala nätverken och digitaliseringen har blivit en större del av 

respondenternas vardag. En tänkbar förklaring till den starka dominansen är att det upplevs 

som ett snabbt och smidigt sätt att uppdatera sig på. Samtidigt kan vi koppla resultaten från 

vår undersökning med den undersökning som statens offentliga utredningar genomfört 

gällande sociala mediers stigande popularitet samt nya roll som nyhetsförmedlare.
82

  Detta 

visar att sociala medier har betydelse, den höga användningsgraden bjuder in till denna 

slutsats. Andra slutsatser finns dock att reflektera över när vi diskuterar förtroendet för 
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nyhetsförmedling via sociala medier samt för vem sociala medier tycks ha störst betydelse 

men även problematiken kring vem som står bakom nyheterna på sociala medier.  

 

Det finns en problematik kring vad respondenterna egentligen har svarat på när det gäller 

förtroendefrågan och nyheter via sociala medier. Nyhetsdelningar på sociala medier kan bestå 

av en oändlig mängd producenter varav förtroendebegreppet kan bli svårt att svara på. Det 

bör dock finnas en generell uppfattning om vad nyheter via sociala medier innebär i sådana 

här undersökningar. För om nyheter via sociala medier ställs som en kategori där olika 

traditionella medier också får utrymme som kategorier bör det framgå att sociala medier inte 

innefattar de traditionella mediernas material. I vår undersökning har vi gjort just så. Vi 

ställde sociala medier som kategori bland andra kategorier som till exempel kvällstidningar, 

morgontidningar och lokala tidningar. Vi drar slutsatsen, att respondenterna då skiljer mellan 

vad som är till exempel kvällstidningarnas material och vad som blir kvar på sociala medier 

när alla etablerade nyhetsmedier går att svara på separat. Denna slutsats tror vi även att mer 

omfattande och respekterade forksningsinstitutioner som SOM-institutet drar när de väljer att 

använda sociala medier som en egen kategori. Trots detta erhåller vi dock en försiktighet i 

förhållande till resulltaten. 

 

Som vår analys tydligt visar är användandet högt i de båda skolorna, men vi kan se markanta 

skillnader om vi studerar förtroendet. Respondenterna från VRG har ett lågt förtroende för 

nyheter via sociala medier emedan respondenterna från TRG har ett förhållandevis stort 

förtroende. Detta trots deras likställda användningsgrad. Vilket får oss att, i detta fall, utesluta 

användningsgrad som påverkande faktor. Förklaringen hittar vi dock i diagram åtta där 

respondenterna från TRG tydligt visar sitt samtycke med påståendet om att de tar del av 

nyheter via sociala medier för att det erbjuder flera perspektiv av en händelse eller nyhet. Vad 

vi vet från tidigare forskning om förtroende samt de teorier som läggs fram, är att förtroende 

kan byggas starkt utifrån en rad olika kriterier. Utifrån respondenterna från TRG:s 

perspektivbehov kan vi konstatera att sociala medier ger de ett starkt personligt utbyte.
83

 Vi 

kan möjligtvis anta att de mer etablerade nyhetsmedierna har misslyckats med att erbjuda 

detta för respondenterna på TRG. Annars skulle det inte uttryckas ett sådant stort behov av 

perspektiv. Det förblir dock svårt att utreda hur de placerar sin tillförlitlighet. Tillförlitlighet 

riktas nämligen inte bara till förmedlaren av ett budskap utan även mot själva budskapet. En 
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opålitlig källa kan därför leverera ett, i betraktarens ögon, trovärdigt budskap varpå 

medieförtroende kan skapas.
84

Det är samtidigt vikitgt att lyfta fram det faktum att det 

förtroende som TRG:s respondenter har utryckt för nyheter via sociala medier inte innebär att 

de erbjuder någon tilllit. Tillit, som är den starkaste nivån inom förtroendebegreppet enligt 

den tillitsstege som presenteras av Rolf Hedquist
85

 innebär att personen som placerar tillit 

helt och hållet överlämnar sig till objektet för den placerade tilliten. Att det skulle förhålla sig 

så känns orealistiskt. Att de har förtroende för nyheter via sociala medier utesluter inte att de 

kan hålla sig reserverade gentemot likväl källa eller budskap som kan presenteras. Vad vi 

vågar anta är dock att perspektivbehovet kan grundas i starka kopplingar till 

grupptillhörigheter som bland annat åldersgrupp, kön, politisk tillhörighet men framförallt 

socioekonomisk status, nationalitet
86

 samt kulturella bedömningar.
87

 Trots den vedertagna 

sanningen att objektivitet och saklighet inte kan garanteras på samma sätt vad gäller nyheter 

via sociala medier, då vem som helst kan publicera/länka nyheter, så finns det ett starkt 

förtroende. Detta är intressant då behovet av dessa förtroendehöjande element tycks blekna i 

förhållande till de aspekterna som nämnts ovan.  

 

Slutsatsen vi kan dra är att förhållandet mellan sociala medier och respondenterna från TRG 

är mer komplicerat och möjligtvis av större vikt hos respondenterna på TRG. En av 

förklaringarna till att dessa behov existerar kan vi möjligen hitta när vi granskar den sociala 

strukturen som existerar inom journalistiken. Journalister är mänskliga och av den anledning 

påverkbara av yttre omständigheter. Detta tydligörs genom den kulturella vinklingen som 

existerar i mycket av det producerade nyhetsmaterialet.
88

 Den kulturella vinkeln styrs av 

majoriteten, omedvetet påverkas materialet av våra kuturella influenser. Detta hade inte 

nödvändigtvis behövt vara ett problem om det funnits regleringar inom redaktioner för att 

uppnå en balans kring kultur, det finns dock inte. Det finns snarare en struktur inom 
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redaktioner som bidrar till en orättvis fördelning
89

, vilket kan bidra till ett uteslutande av 

kulturell mångfald. Dessutom är det svårt att ta till sig att ett sådant behov existerar eftersom 

den kulturella vinklingen är omedveten. Det är svårt att motarbeta något som man är 

omedveten om.   

 

5.4 Medieförtroendet och objektivitet 
I vår undersökning har vi även diskuterat och samlat material för hur medieförtroende ser ut. 

Som underlag för ett generellt förtroende hos de klasser vi undersökt i de båda skolorna lyfter 

vi fram diagram fyra från vår analys och diskussion. Diagrammet visar respondenternas 

förtroendet för objektivitet och saklighet hos nyheterna, obundet till någon nyhetskälla. Det 

som vi analyserat utifrån resultatet är att det inte tycks finnas något särdeles starkt förtroende 

hos någon av de två skolorna. Vi kan heller inte utreda ett tydligt svagt förtroende. Detta 

beror på att 44 procent från VRG och 33 procent från TRG har svarat “Varken stort eller 

litet” - något som indikerar att de kan sakna uppfattning i frågan eller åtminstone saknar 

övertygelse åt något håll. Detta kan möjligtvis bero på att frågan slår samman all 

nyhetsproduktion varpå de kan finns olika uppfattningar om olika nyhetsproducerande 

medier. Intressant är dock att VRG tycks ha ett generellt lägre förtroende för saklighet och 

objektivitet än vad vi kan återfinna hos TRG. Samtidigt kan vi se en starkare polarisering i 

respondenterna från TRG:s svar. Det finns alltså en mer splittrad uppfattning om objektivitet 

och saklighet i nyheterna hos TRG:s respondenter. Detta var ett oväntat resultat men inte 

nödvändigtvis ologiskt. För att förstå detta bättre bär resultatet diskuteras i förhållande till 

diagram sju. 

 

 Diagram sju behandlar frågan om nyhetsrapporteringen ger en ärlig bild av respondenternas 

bostadsområde. TRG:S och VRG:s respondenter var i denna tabell polariserade i förhållande 

till varandra. Det fanns en stark och tydlig uppfattning från TRG att det saknades en ärlig 

bild. Detta missnöje, som var förväntat, trodde vi skulle få ett starkt genomslag i diagram fyra 

om objektivitet och saklighet. Möjlligtvis var denna förutfattade mening ogrundad, eftersom 

TRG:s respondenter även måste  bilda uppfattningar om nyheter som inte berör deras 

bostadsområde som inte berörs av samma missnöje. Detta kan möjligtvis vara en av 

förklaringen till de polarisering vi kan se i diagram fyra.  
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Diagram fem visar förtroende för olika papperstidningar hos respondenterna. Ur diagramet 

kan vi se att TRG:s respondenter har en mer utspridd förtroendeuppfattning. Vi kan se att de 

har ett någorlunda stort förtroende för kvällstidningar men också ett någorlunda stort 

förtroende för morgontidningar. Detta påvisar en intressant förtroendeaspekt. För även om 

morgontidningar har en låg användningsgrad i resursssvaga och medelrsurssvaga områdena 

så tillskrivs morgontidningen ett relativt starkt förtroende. Detta kan bero på att det finns en 

generell uppfattning om nyhetsmediets kvalité, så även om det finns en låg läsning så 

existerar ett etablerat förtroende till utgivaren av nyheterna
90

 samt en förtroendeuppfattning 

som bygger på den förväntade kvaliteten i nyheterna. Detta påvisar även hur det inte alltid 

behöver finnas ett samband mellan användningsgrad och förtroendeuppfattning. 
91

 Vi kan 

samtidgt se att TRG:s respondenter har ett större förtroende för lokala tidningar jämfört med 

VRG:s respondenter. Detta står i korrelation med vad vi förväntade oss samt den forskning vi 

analyserat som säger att lokala tidningar/gratistidningar erhåller större popularitet i 

resurssvaga områden.
92

 

 

Eleverna från VRG visar ett stort förtroende för morgontidningar. Detta kan enkelt förklaras 

med att respondenterna i större grad kommer från mer resursstarka områden där 

morgontidningar, enligt tidigare forskning, används i högre grad.
93

 Det är svårt att veta om 

det höga förtroendet är kopplat till användningsgrad (då det inte alltid är fallet), eller om det 

beror på samma anledningar som lyfts fram i TRG:s fall. Förmodligen, eftersom förtroendet 

är så pass mycket högre för morgontidningar hos VRG:s respondenter, är det en blandning av 

användningsgrad
94

 samt respondenternas uppfattning om kvaliteten i innehållet.
95

 

Det är intressant att diskutera respondenterna från VRG:s förtroende för kvällstidningar. Det 

låga förtroendet kan ha att göra med den dominans som morgontidningar har i de mer 

resursstarka områdena. Morgontidningen kan möjligtvis konkurrera ut kvällstidningen av 

denna anledning då den redan har en stark befäst förtroendeposition, detta är dock enbart 
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spekulativt. Det tycks möjligt att förklara det låga förtroendet för kvällstidningar med hjälp 

av diagram fyra om saklighet och objektivitet.  

 

Som vi kan se i diagrammet  så finns det ingen som känner ett mycket stort förtroende för 

objektiviteten och sakligheten, det finns dock tio procent som har mycket lågt förtroende 

samt 21 procent som har ganska litet förtroende. Detta visar ett generellt lågt förtroende för 

nyheternas saklighet och objektivitet. Samtidigt är det enda nyhetsmediet som de värderar, 

riktigt högt, morgontidningen. Detta leder oss till att anta att respondenterna från VRG 

befäster ett högt värde i objektivitet och saklighet som de tycks finna hos morgontidningar. 

Det bör innebära att de anser att kvällstidningarna helt saknar dessa två kriterier.  

 

En intressant indikation på att dessa kriterier, som tycks vara viktiga för respondenterna på 

VRG, inte nödvändigtvis har inverkan på medieanvändning kan vi hitta om vi studerar 

VRG:s svarsfrekvenser på användandet av sociala medier för nyheter samt deras förtroende 

för dessa nyheter. Förtroendet för nyheter via sociala medier är väldigt lågt men användandet 

är dock högre än hos någon av de andra nyhetsförmedlarna som vi redovisat för.  

  

Sammanfattningsvis kan vi redogöra för följande slutsatser i vår diskussion. Respondenterna 

från VRG ooch TRG har tre gemensamma utslag utifrån vår undersökning. De delar den höga 

användningen av mobil och dator som nyhetsplattform. De delar även samma 

användningsgrad vad gäller nyheter via sociala medier. De tar även del av nyheter ungefär 

lika ofta under en vecka, även om VRG:s respondeter har ett litet övertag. Det mest 

intressanta med undersökningen är förtroendet som riktas till de olika nyhetsförmedlande 

medierna. De stora skillnaderna mellan de båda skolornas respondenter påvisar något viktigt 

vad gäller samhällsstrukturen och nyhetsmediernas roll. Det stora förtroende som TRG:s 

respondenter ger nyheter via sociala medier är anmärkningsvärt. De spekulationer och 

diskussioner som drivits kring varför det finns ett så starkt förtroende bidrar till en större 

förståelse för hur förtroende kan skapas. Denna ögonblicksbild kan ge en djupare förståelse 

för vad som präglar de unga respondenternas behov, förtroende och nyhetskonsumtion. 

6. Förslag på framtida forskning 
De traditionella nyhetsmedierna fungerar som en tredje statsmakt i samhället. Det är deras 

uppgift och skyldighet att stå för en korrekt, trovärdig och objektiv nyhetsrapportering. Ändå 

väljer många av respondenterna att aktivt söka sig till sociala medier för att ta del av nyheter, 



 

41 

för att få perspektiv på nyheterna som de traditionella nyhetsmedierna står för. En fråga som 

de stora mediebolagen och tidningarna måste ställa sig är vilka bakomliggande orsaker som 

ligger till grund för deras beslut? Kan de göra något annorlunda för att vinna tillbaka 

respondenterna? Eller är det så enkelt att nyhetsmedierna måste börja att uppmärksamma de 

positiva saker som finns i respondenternas område? Kring detta skulle det vara intressant att 

utföra fortsatt forskning. En annan intressant aspekt som kan forskas i för att fördjupa det 

arbete som vi utfört är att lyfta fram de socioekonomiska frågorna samt utföra omfattande 

undersökningar inom detta område. 
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