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Abstract
This is a quantitative survey of young people's news habits and trust in media. Our main
points mainly concern how and how often young people consume news, and what confidence
they have in different news sources.
The result shows that half of the 126 respondents are consuming news every day. Social
media is the respondents main source of news, and they think it's easiest to get news from
there. At the same time, it appears that the surveyed people have low confidence in social
media as a news source, compared to traditional media such as television, radio and
newspapers, that only a few of the respondents use as main sources for news.
We discuss how this outcome may affect journalism in the future, as the new generation of
media- and news-consumers choose new media in front of traditional ones.
Keywords: News, habits, media, youth, survey.
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1. Inledning
Under de senaste åren har journalistiken och dess plattformar varit i ständig förändring. Då
tekniken har en otrolig framfart innebär det att många traditionella nyhetsplattformar minskar
och internet och nya digitaliserade medier får större utrymme. I och med att världen
globaliserats kan man idag följa nyheter och händelser genom nättidningar, bloggar och
sociala medier. Ungdomar använder i stor utsträckning digitaliserade medier, vilket påverkar
deras sätt att ta in nyheter (Stúr 2012, s. 47, Wadbring 2015, s. 395).
Internetanvändandet är enormt och kryper sig ned i åldrarna. Var man än går kan man se unga
personers blickar fästa i olika skärmar. Det är inte längre bara i morgontidningen människor
kan läsa om allt som händer i världen. Internet och en konvergens av medier har öppnat upp
otaliga möjligheter. Vad betyder ungdomars medieanvändning och nyhetsvanor för framtida
källkritik och nyhetsvärdering, speciellt idag då det talas mycket om falska nyheter?
Tidigare studier visar att en modern tidningsdöd inte är långt borta. En studie från Medierådet
2015 visar att unga är de främsta användarna av både internet och sociala medier. Vi vill ta
reda på om det stämmer, och i så fall i vilken utsträckning detta sker. Vilka medier använder
ungdomar, och hur ska medier nu, och i framtiden nå ut till denna stora och viktiga målgrupp;
den kommande generationen? Till skillnad från Medierådet kommer denna studie även att
diskutera hur nyhetsanvändningen ser ut beroende på ungdomars bostadsområde. Detta gör
denna studie unik och till hjälp för framtida studier kring olika mediepubliker.
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med detta arbete är att ta reda på vad gymnasieungdomar i Stockholmsområdet har för
nyhetsvanor samt hur deras förtroende för medier ser ut. Genom att utföra en kvantitativ
enkätundersökning bland olika program, åldrar och klasser på fyra av Stockholms
gymnasieskolor vill vi försöka få svar på hur ungas relation till nyheter ser ut idag. Arbetet är
avgränsat till Rönninge, Tumba, Östra Real och Klara Södra gymnasium. Tanken är att detta
arbete ska kunna ge en bredare förståelse för vilka plattformar ungdomar använder för att ta
del av nyheter. Detta kan vara till hjälp för framtida forskning och medieföretag som vill nå ut
till en yngre målgrupp.
Denna undersökning vill vi jämföra med tidigare gjorda studier. Samt ta reda på om det finns
någon skillnad på elevernas nyhetsintag och förtroende beroende på bostadsort. Genom
undersökningen hoppas vi också få svar på hur själva medieanvändningen ser ut och vad som
är ungdomarnas främsta enhet för intag av nyheter.
Frågeställningarna är:
•

Hur ser ungdomars nyhetsvanor ut på fyra av Stockholms gymnasieskolor?

•

Hur ser gymnasielevernas förtroende ut för olika nyhetsmedier?

•

Är ungdomarna källkritiska då de tar in nyheter, eller inte? Anser ungdomarna att det
är viktigt att vara källkritisk?

•

Skiljer sig resultatet mellan elever på gymnasieskolor i Stockholms förort och
Stockholms innerstad? I så fall, vad kan det bero på?
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3. Bakgrund
3.1 Det moderna mediets utveckling
Medieutvecklingen som brett ut sig under de senaste åren har lett till en stor konvergens av
olika medietyper. Förut var det huvudsakligen i papperstidningar man kunde ta del av
information och nyheter, idag går det att göra på flera sätt. Tidningar och tv finns i mobiler,
datorer och i klockor på armen. Det går att se på medieutvecklingen från en mängd olika
vinklar och perspektiv, bland annat tekniska, ekonomiska, politiska, sociala och kulturella,
eller mer ur ett samhälleligt perspektiv. Dessa faktorer påverkar vilka medier som används
och hur stor spridning de olika medierna får. Denna utveckling tar tid, hur mycket det än
känns som den senaste tidens tekniska utvecklingar tagit världen med storm. All innovation
och uppfinningar som görs kommer inte ut på marknaden, och allt blir inte till framgångar.
”Det kan röra sig om en process på upp till 30 år mellan innovation och spridning på en större
marknad.” (Nygren et al, 2005, s. 26).
Sedan 2010 är den största förändringen i medielandskapet internets framväxt. 1997 använde
cirka 20 procent av Sveriges befolkning mellan 9–79 år internet dagligen. År 2013 använde
75 procent internet dagligen. Samtidigt har människors exponering för både radio och
dagspress minskat (Wadbring 2015, s. 395).
Internetstiftelsen i Sverige gör sedan 2000 studien Svenskarna och internet. I studien
presenteras data om hur svenska befolkningen använder informations- och
kommunikationsteknik. Studien bygger på telefonintervjuer och innehåller frågor om
medieanvändning och tillgång till teknik. I 2016 års studie kan man läsa att svenskarna tycker
att det bästa med internet är all information som finns tillgänglig, 61 procent håller med om
detta. Det sämsta med internet tycker det flesta, 44 procent, är innehållet. 24 procent svarar att
säkerheten är det sämsta med internet. Det som är dåligt med själva innehållet tycker de
flesta, 12 procent, är förekomsten av falsk information (Svenskarna och internet 2016, s. 103–
105).

3.2 Vad är nätjournalistik?
I och med den stora expansionen av medie- och nyhetssystem finns det idag fler medier än
någonsin. Det betyder däremot inte att det finns mer journalistik än tidigare, då journalistik
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och medier inte är synonymer. Internet är inte ett massmedium, snarare ett metamedium, ett
medium som rymmer flera medium (Nord, Strömbäck 2012, s. 15–16).
De medier som går under grenen nätjournalistik öppnar upp möjligheter för den traditionella
journalistiken att få stanna kvar, till exempel i form av nättidningar där dagspress kan
etableras på nätet. Internets plattform inbjuder även till journalistisk fördjupning och snabb
nyhetsuppdatering. Samtidigt finns på internet även oseriös journalistik, kommers och
ryktesspridning, vilket gör det svårt att utläsa en entydig nätjournalistik. Vad som anses vara
journalistik och inte, råder det idag ofta olika meningar om (Weibull 2015, s. 57).

3.3 Tidningsdöden
Digitaliseringen av tidningar har inneburit stora förändringar för den journalistiska branschen,
men tryckt press hade problem redan innan internet slog igenom så stort som det gjort de
senaste åren. Under den så kallade tidningsdöden på 40- och 50-talet lades en mängd
tidningar ned, detta till stor del på grund av stigande konkurrens och ökade kostnader under
efterkrigstiden (Weibull, Wadbring 2014, s. 48).
Den senaste nedgången i tidningsläsande startade i och med tv och radios kommersialisering
under 90-talet (Wadbring 2016, s. 320–321). Färre och färre läser papperstidningar, och det
har under senare år talats om en modern tidningsdöd. Enligt en undersökning som gjordes av
Nordicom 2013, minskade den totala andelen morgontidningsläsare (papper och nät) i Sverige
från 72 procent 2007 till 56 procent 2012. Andelen läsare i åldrarna 15–24 föll under samma
period 24 procent.

3.4 Vad är sociala medier?
Sedan 1990-talet har internet varit en plats medieföretag använt sig av för att kunna publicera
eget innehåll. Sociala medier är en plattform för medialt innehåll. Under senare år har internet
nått en andra utvecklingsfas, kallad web 2.0. Denna fas fokuserar på interaktivitet mellan
mottagare, användare och sändare. Många medier med denna interaktivitet tillhör gruppen
sociala medier. Två av de vanligaste sociala medierna är Facebook och Twitter. Twitter
fungerar som en individuell blogg som präglas av personliga och korta inlägg. Facebook i sin
tur beskrivs som ett socialt nätverk som låter användarna integrera med varandra (Larsson
2015, s. 481–482).
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3.5 Journalistiskt innehåll på sociala medier
Sociala medier och internet i stort har blivit ett viktigt forum för nyheter. I en
enkätundersökning genomförd i Kanada svarade exempelvis 60 procent att de tar del av
nyheter på sociala medier (Larsson 2015, s. 487–488). Fler och fler journalistiska skrifter
börjar synas på sociala medier. Aftonbladet är till exempel aktiva på både Twitter, Facebook
och Instagram. Journalister är ofta aktiva på sociala medier, främst Twitter i form av
privatpersoner. Skribenterna använder Twitter för att tillhandahålla information samt
publicera egenskrivet material. Twitter är ett bra exempel på ett socialt medium där det går
fort och ofta är det en källa för ”senaste nytt”. Däremot kan detta vara problematisk då
källorna inte alltid kan kontrolleras och felaktig information snabbt kan spridas. Ett annat
exempel är personer på Twitter som utger sig för att vara någon annan, till exempel utger sig
för att vara en politiker eller kändis. Ofta är dessa personer satiriska, vilket inte alltid
mottagaren förstår (Larsson 2015, s. 484–485, 487).

3.6 Ungdomars medie- och nyhetsvanor
En människas medievanor präglas ofta av vanor och traditioner. Förr kunde det handla om
vem som först fick läsa hemmets tidning och när radion etablerades under 1920-talet blev det
ett medium som hela familjen tog del av tillsammans. Idag har detta förändrats och man talar i
stället om en individualiserad medieanvändning där man själv väljer vilket medium och
plattform som passar (Wadbring, Weibull 2014, s. 315).
Ingela Wadbring (2015, s. 395), professor i medie-och kommunikationsvetenskap, skriver att
människor tidigare har ändrat sitt beteende då de blivit äldre och tagit till sig de vanor som
hörde till den tid i livet man befann sig. Detta till skillnad från idag då människor tenderar att
ha ett liknande beteende som personer födda i samma generation har. Detta betyder att unga
och äldre idag har olika beteenden och vanor. Oftast är det den yngre generationen som först
tar till sig nya medieformer. Detta gäller främst för internet där de unga och högutbildade var
först att använda sig av plattformen. De unga tar sedan med sig sina vanor när det blir äldre,
vilket gör att nya vanor och traditioner tar plats (Wadbring, Weibull 2014, s. 323–324).
Medierådets gör med några års mellanrum undersökningar på ungdomars medievanor, Unga
& Medier. Statens medieråd är undersökningens avsändare och är en myndighet som har i
uppgift att bland annat ”verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och
5

skydda dem från skadlig mediepåverkan”. Under en femårsperiod, mellan 2010 och 2015 har
barn och ungdomars nyhetskonsumtion ökat, jämfört med den totala nyhetskonsumtionens
minskning.
Ungdomars sätt att ta del av nyheter har förändrats under de senaste åren. Tidigare studier
från Medierådet visar att unga år 2010 konsumerade nyheter främst genom de traditionella
medierna, tv och papperstidningar. I rapporten står det vidare att mycket få använde mobilen
som nyhetskälla, ”sannolikt för att det är den enda mediebäraren som det faktiskt kostar
pengar att använda.” Enligt samma rapport konsumerade 12–16-åringar generellt mer nyheter
än de i yngre åldrar oavsett medieform. Skillnaden mellan åldersgrupperna skiljde sig minst
när det gäller tv och störst när det gäller internet. 64 procent av 12–16-åringarna använde
internet som nyhetskälla mot 31 procent hos de yngre.
I rapporten kan man läsa om att det finns vissa könsskillnader när det gäller ungas
nyhetskonsumtion, men det gäller endast åldersgruppen 12–16. Flickor läste papperstidningar
i högre utsträckning än pojkar, medan pojkar konsumerade mer nyheter på internet.
Könsskillnaderna när det gäller konsumtion av tv-nyheter minskade dock påtagligt från 2008års studie. När det gäller reaktioner på nyhetskonsumtion är de oftast positiva. Nyheter
upplevdes av unga som ”lärorika, spännande och roliga”, positiva attribut vilket tidigare mest
gällt äldre nyhetskonsumenter.
År 2012/13 ökade andelen unga som tar del av nyheter i någon form påtagligt för samtliga
medieformer, utom när det gäller i form av papperstidning, där det fanns en minskning. I 2015
års undersökning minskade andelen som tar del av nyheter via tv en aning.
Nyhetskonsumtionen via internet ökade kraftigt mellan 2010 och 2012/13. Sedan dess har den
inte förändrats när man ser till den totala nyhetskonsumtionen. Däremot kan man år 2015 se
en liten ökning av andelen barn och unga som tar del av nyheter via internet varje dag. Det
område där nyhetskonsumtionen ökade mest gäller mobilen. Både den totala användningen av
mobilen som nyhetskälla och att använda den varje dag i detta syfte. Bland 17–18-åringarna
hade den dagliga användningen av mobilen för att ta del av nyheter stigit från 24 procent
2012/13 till 43 procent 2014.
Läsning av papperstidningar fortsätter enligt Medierådets undersökning från 2015 att minska.
Papperstidningsläsningen ökar med ju äldre läsarna är, men ligger på lägre nivåer än tidigare.
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Medierådet förklarar att detta kan bero på att nyhetsmaterial bäddas in i flödet på sociala
medier, och når användaren utan att de aktivt behöver söka upp det. Nyhetsflöden kan också
anpassas efter mobilanvändarens egna val och preferenser, vilket troligen också påverkar
nyhetskonsumtionens fördelning över olika distributionsformer.
Trots ökningen av nyhetskonsumtion via internet och mobilen var tv fortfarande den
vanligaste nyhetskällan bland 9–12-åringar år 2015, och låg på ungefär samma nivåer som
internet och mobilen bland 13–16-åringar. Bland 17–18 var både internet och mobilen
betydligt vanligare nyhetskanaler än tv. Om man enbart ser till dem som tar del av nyheter
varje dag är både internet och mobilen betydligt viktigare nyhetskällor än tv för de båda äldre
åldersgrupperna.
SOM-institutet är en oberoende opinions- och undersökningsorganisation vid Göteborgs
universitet som arbetat med att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling.
Sedan 1986 gör SOM-institutet undersökningar som mäter svenskarnas vanor och attityder. I
dessa undersökningar kan man bland annat läsa om svenskars medie- och nyhetsvanor.
Undersökningen vi tagit del av är från 2014. Resultat från den internationella SOMundersökningen 2014 visar att 70 procent av ungdomar i åldrarna 16–29 minst tre gånger i
veckan använder en ”annan nyhetskälla” vilket inkluderar bland annat Nyheter24, Flashback
och sociala medier. Hos 30–49-åringar var denna siffra 50 procent, hos 50–64 år var det 28
procent och hos 65–85 använde 13 procent en ”annan nyhetskälla”. Hos de unga var det
endast fyra procent som minst tre gånger i veckan läste en kvällstidning på papper. Däremot
var det ett större antal, 42 procent av ungdomarna som läste någon form av kvällstidning på
nätet (Ohlsson 2015, s. 440).
SOM-undersökningen från 2014 visar att åtta av tio 90-talister använder sociala medier
dagligen. Av den yngsta åldersgruppen (16–29 år) tar 40 procent del av nyheter på sociala
medier dagligen. Detta tyder även på att nyheter är frekvent i sociala mediers flöden
(Arkhede, Ohlsson, 2015, s. 23–24).
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3.7 Social påverkan
De val en människa gör beror på sociala aspekter. Dessa sociala aspekter kan vara kön,
etnicitet eller samhällsklass. En människas identitet kan delas in i primära och sekundära. Där
den primära innefattar till exempel kön och är sådant som skapas tidigt i livet. De sekundära
utvecklas ur de primära och är olika typer av sociala roller. De sociala rollerna är komplexa
och ändras under livets gång (Giddens, Sutton 2014, s. 205).
Klass påverkas av den livssituation en individ befinner sig i. Människor inom samma klass
har ofta en likartad ekonomisk situation, det är tillgångar, utbildning och yrke som ofta
definierar en viss klass (Giddens, Sutton 2014, s. 310). Den boendesituation en människa har,
hör många gånger ihop med klass. Förorter är generellt områden som är segregerade och
under tid har haft en negativ ekonomisk utveckling. Den rådande boendesegregationen kan
upprätthålla en ojämlikhet mellan samhällets sociala skikt och klass (Bunar 2001, s. 20–22).

3.8 Olika typer av förorter
Tumba tillhör Botkyrka kommun och Rönninge tillhör Salems kommun, de både är två
förorter till Stockholm. Enligt Nationalencyklopedin är en förort ”ett avgränsat samhälle eller
bostadsområde inom en större stadsregion” (2017). Enligt polisen är vissa förorter mer utsatta
än andra. Varken Tumba eller Rönninge finns med på polisens lista över utsatta områden. Ett
utsatt område är enligt polisen ett geografiskt avgränsat område med låg socioekonomisk
status och kriminell påverkan på lokalsamhället. Hallunda/Norsborg, som tillhör Botkyrka
kommun, rankas av polisen som utsatt.
Medelinkomsten i Botkyrka var år 2015 261 889, I Salem var medelinkomsten samma år 331
281, och i Stockholm var medelinkomsten 347 340. Botkyrka är den kommun med lägst
medelinkomst av de områden som undersökts i den här uppsatsen (Statistiska centralbyrån
2015).
De olika områdena i Botkyrka skiljer sig. Enligt statistik från Botkyrka kommun år 2014 var
arbetslösheten i Botkyrka högre, 4.8 procent, jämfört med i Tumba där 2.7 procent var
arbetslösa. 18.4 procent av Tumbaborna har en eftergymnasial utbildning, detta till skillnad
från Botkyrka i stort där 17 procent har en eftergymnasial utbildning.
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3.9 Ungdomars förtroende för medier
Människors förtroende för medier är ofta inte knutet till en specifik plattform, utan allt oftast
till ett varumärke. I Sverige har flest personer ett högt förtroende för public service-medier,
SVT och SR, även lokaltidningar har en hög tillförlit hos svenskarna. Radio och tv som
inriktar sig på underhållning samt kvällstidningar har ofta har en låg trovärdighet. Trots att
unga i låg utsträckning nyttjar public service-medier eller lokaltidningar, har ungdomarna ett
högt förtroende för medierna. Sociala medier som nyhetsmedier, har ofta ett lågt förtroende,
främst hos äldre, men även hos en stor del av den yngre generationen. Förtroendet för olika
medier går således inte alltid i linje med den egna medieanvändningen (Wadbring, Weibull
2014 s. 350). Att traditionella medier fortfarande, trots konkurrens av nya medier och
medieformer har en hög tillförlit kan bero på att de etablerade medieföretagen har en kvalitet
som hittills tilltalar många. När information har låg trovärdighet finner människor den mindre
intressant och undviker att exponera sig för den (Karlsson 2012, s. 104).
Medieakademins Förtroendebarometer 2016 - Allmänhetens förtroende för institutioner,
politiska partier, massmedier och företag har gjort undersökningar om ungdomars förtroende
för nyhetsmedier. Undersökningarna utförs av Göteborgs universitet och TNS-Sifo. Enligt
deras rapport har förtroendet för medierna hos unga mellan 16–29 år har minskat jämfört med
tidigare år. Detta visar resultat från Förtroendebarometern från 2015 och 2016. Lägst
förtroende har personerna för Expressen där förtroendet år 2015 var 16 procent och 2016
minskat till tio procent. Högst förtroende har ungdomarna för SVT och SR, där låg procenten
för SR år 2016 på 70 procent. Hos SVT var förtroendet 70 procent både 2015 och 2016. Hos
äldre, 60–74 år låg SR högst upp gällande förtroende med 78 procent 2016. Denna grupp hade
lägst förtroende för TV3 på sju procent både 2015 och 2016 (Medieakademin 2015, 2016).
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4. Teori
För att kunna analysera reultatet och få en förståelse för varför gymnasieeleverna väljer och
avstår från vissa medier kommer denna uppsats att utgå från två teorier. Den ena teorin, use
and gratification, är relevant att använda då den ger möjlighet att undersöka på vilket sätt
människor väljer att tillfredsställa sina mediala behov. Bourdieus teori genetic structuralism
diskuterar klass och kommer att vara till hjälp för att förstå varför ungas nyhetskonsumtion
skiljer sig beroende på bostadsområde

4.1 Use and gratification
Use and gratification, eller användningsforskning, är en forskningsgren som inriktar sig på
vad människor gör och tycker. Teorin innefattar vad för medier en människa använder och
vad en människa får ut av sin medieanvändning. Inom use and gratifications-teorin betraktas
medieanvändaren som aktiv och självständig och istället för att hävda att mediet gör något
med användaren diskuteras vad användaren gör med själva mediet (McQuail 2010 s. 423–25,
Wadbring 2015 s. 394).
Teorin växte fram under 1940-talet men började användas mer frekvent under 1970-talet.
Från ett vetenskapsteoretiskt perspektiv kan teorin klassas som funktionalistiskt, då ”man
lägger fokus på de funktioner som medier har i samhället och de behov de kan fylla för
människor” (McQuail 2010, s.423, Wadbring 2015 s. 392). Användningsforskningens syfte är
inte främst att studera medieanvändningens effekter, utan att försöka förklara varför
människor väljer vissa medier över andra; vilka anledningar som är drivande (Jansson 2012,
s. 347).
En människas medieval grundar sig i det behov en människa har och vill tillfredsställa. Inom
use and gratification-teorin menar man att olika medium används för olika behov. Behoven
hos en person kan vara medvetna eller omedvetna och dessa behov kan inte heller helt fyllas
av olika medier. De behov en människa har kan till exempel vara underhållning, vägledning,
socialisering, avkoppling eller information. Den tillfredsställelse en person känner då den
använder ett visst medium spelar roll för den framtida mediekonsumtionen (McQuail 2010 s.
423, Wadbring 2015 s. 394).
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Det finns flera olika faktorer som är viktiga för att förklara människors mediekonsumtion.
Wadbring, professor i medie-och kommunikationsvetenskap, nämner bland annat: motivation,
situation, individ och struktur. Motivation handlar i grunden om att människor använder de
medier som finns tillgängliga, ett rationellt val. Situation bygger på teorin att rutiner och
vanor styr valen som görs. En ritualiserad medieanvändning är inte alltid aktiv, till skillnad
från en instrumentell medieanvändning som alla gånger är aktiv, till exempel genom att aktivt
hitta information om en viss sak eller händelse. Individ handlar om exempelvis ålder,
familjesituation och andra individuella faktorer. Denna förklaringsfaktor är mycket vanlig
inom teorin. Detta då sociala och psykologiska faktorer ofta har en stor påverkan på en
människas liv och livsval, och därmed också val som innefattar medieanvändning. Den sista,
Struktur, rör större strukturella ting. Exempelvis medieutbud och den tekniska utvecklingen. I
och med internets framväxt är detta aktuellt i dag och en fråga som har blivit och är aktuell i
dagens samhälle är huruvida nya medier ersätter gamla, eller endast blir ett komplement
(Wadbring 2015, s.392–393).
Nyhetskonsumtion är enligt Ingela Wadbring ett centralt tema i användningsforskningen, då
människor måste vara välinformerade för att kunna ta svåra beslut, ”ett demokratiskt samhälle
står sig slätt om människor som lever i det saknar kunskap om det.” (Wadbring 2012, s. 295).
Mediernas tillstånd och roll i samhället är direkt avgörande, och utan ett analytiskt perspektiv
från medierna på politiken så kommer medborgarna inte ha en tydlig bild av vad som pågår i
samhället.
Denna teori kan användas för att förstå och studera en medial publik, i detta fall hur
gymnasieungdomar. Genom att applicera denna teori på vår utförda studie kan man få
förståelse för ungdomars nyhetsvanor och förtroende för medier.

4.2 Genetic structuralism
Sociologen Pierre Bourdieus har studerat relationerna mellan strukturer och individen.
Bourdieu hävdar att maktförhållande och strukturer påverkar vardagliga händelser och har en
påverkan på en människas habitus (Bunar 2001, s. 27–28). En individs habitus grundar sig i
allt från personens tankar, uppfattningar, uttryck, kapital och handlingar. Habitus formas av
sociala förhållanden och historiska upplevelser en individ bär med sig, och påverkar de val en
människa gör. Personer som tillhör samma klass, har ofta liknande habitus. Detta på grund av
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att möjligheten är stor att de har varit med om likartade upplevelser (Bourdieu 1990, s. 54–55,
59)
Bourdieu belyser betydelsen av olika sociala relationer mellan positioner, vilka är individer
och institutioner, samt mellan aktörer och strukturer. Dessa strukturella system kallar han för
fält. Då maktförhållandet mellan dessa positioner förändras kommer också förhållandet till
andra fält i den sociala världen att ändras. Inom ett fält pågår ständigt en kamp om positioner
och resurser. Några exempel på fält är vetenskap och litteratur och utbildning. Till exempel
innehar utbildningsfältet ständigt maktkamper mellan institutioner och individer som skolor,
föräldrar och ledningen (Broady 2000, s. 9–10, Bunar 2001, s. 30–32).
Den makt ett visst fält har, har att göra med något Bourdieu kallar för kapital, vilket är ett
antal resurser varje människa har. Dessa delar han in i fyra delar, ekonomiskt kapital, som
pengar och tillgångar, kulturellt kapital, vilket kan vara kunskap och utbildning, socialt
kapital, som relationer till andra som släktband och vänner, många gånger också till personer
som kan vara en tillgång för framtida framgång och symboliskt kapital vilket kan vara ära
eller status, detta i förhållande till de andra kapitalformerna. Det symbolisiska kapitalet är
något som måste bekräftas som legitimt av andra. Dessa kapital är många gånger ärftliga och
sammankopplade till varandra. Att ha ett ekonomiskt kapital gör det till exempel möjligt att
bosätta sig i ett område med ”hög status”. I ett sådant område råder ofta likartade värderingar,
det kulturella kapitalet gör det möjligt att umgås med likasinnade, vilket breder ut det sociala
kapitalet vilket gör det möjligt att uppnå ett symboliskt kapital (Bourdieu 1990, s. 118, Bunar
2001, s. 29–30).
Denna teori är relevant för att besvara frågan varför det finns skillnader i vår undersökning då
man ser till de tillfrågades boendesituation.
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5. Metod
5.1 Surveyundersökning
Studien bygger på en kvantitativ surveyundersökning i form av en pappersenkät. En
surveyundersökning är en datainsamling för att få en representativ bild av människors vanor,
sysslor, åsikter eller liknande. Att utföra surveyundersökningar är ofta en bra metod för att
studera en grupps beteenden och attityder (Johansson 2010, s.87). En enkätstudie fungerar
därför bra för att få fram vad vår population gör och tycker när det gäller nyheter och medier.
Metoden ger tydliga svar som sedan kan visualiseras i tabeller och diagram. Denna metod har
använts vid undersökning av medieanvändning och medieeffekter sedan de kvantitativa
metoderna slog igenom på 1940-talet. Detta kan enligt Johansson bero på att ”kyliga tal är ett
överlägset sätt att argumentera i en rationellt präglad kultur.” (Johansson 2010, s. 87).
Pappersenkäten delades ut fysiskt på de fyra olika gymnasieskolorna. På så sätt har man
möjlighet att kontrollera att enkäterna blir besvarade samt kunna svara på eventuella frågor
kring enkäten.

5.2 Avgränsning
Arbetet avgränsades till att endast innefatta 143 gymnasieelever i Stockholmsområdet. Detta
berodde till största del på tidsaspekten. Undersökningen utformades som en pappersenkät och
det gick därför inte att åka alldeles för långt för att dela ut frågorna och få in svar. Med ett
omfång på drygt 100 personer som var planerat för skulle det även betyda färre elever per
skola, och därför sämre representativitet för områdena i stort.
Ett alternativ för att nå ut till en större population hade varit att utforma en web-enkät. Detta
diskuterades, men med slutsatsen att det då skulle finnas risk att lärare på skolorna glömde
bort att berätta om enkäten till sina elever. Det hade även betytt att respondenterna inte kunnat
ställa frågor om oklarheter eller liknande, vilket hade kunnat leda till fler bortfall.

5.3 Population och urval
Populationen som har undersökts består av gymnasieelever på fyra av Stockholms
gymnasium: Tumba, Rönninge, Östra real och Klara Södra. Skolorna som besöktes är belägna
på skilda platser, i Stockholms innerstad och i förorten. Detta för att se om det fanns
skillnader i ungdomars nyhetsvanor mellan de som bor i stan och de som bor i förorten.
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Tumba gymnasium och Rönninge gymnasium är belägna i Stockholms södra förort, Östra
Real gymnasium på Östermalm samt Klara Södra gymnasium på Södermalm. Majoriteten av
eleverna som studerar i innerstan, bor också centralt i Stockholm, till exempel på Södermalm
eller Östermalm. Ett fåtal av de tillfrågade som studerar i innerstan bor i förorter, exempel på
dessa är Hägersten, Bagarmossen och Nacka. Av eleverna som studerar i förorten är det ingen
som bor i Stockholms innerstad, de bor till exempel i Södertälje, Tumba, Rönninge och
Huddinge. De tillfrågade eleverna studerade olika program, samhällsvetenskap, ekonomi,
naturvetenskap och teknik. Svarspersonerna gick i olika årskurser och var mellan 15-19 år.
Det preliminära medianbetyget för antagning till läsåret 2017/2018 på de olika skolorna
skiljer sig. På Tumba är medianen 237.5, på Rönninge 230, Klara Södra 255 och på Östra
Real är medianen 295.2. Siffrorna berör specifikt samhällsprogrammen (Gyantagningen
2017).
Undersökningen är baserad på ett icke-sannolikhetsurval, detta eftersom studien baseras på
två gymnasier i innerstan och två gymnasier belägna i förorter till Stockholm.
Sannolikhetsurval är en urvalsmetod som på ett bättre sätt ger en helhetsbild av hela
populationen. Att utgå från ett sannolikhetsurval och få svar från ungdomar i hela Sverige
skulle ha bidragit till ett mer representativt urval, men det hade också varit mer tids- och
kostnadskrävande (Johansson 2010, s. 91).

5.4 Enkäten
Enkäten utformades på ett lättförståeligt sätt för att kunna få ut relevanta svar av deltagarna.
Detta genom att skriva enkla, korta, precisa och konkreta frågor, och vara noga med att
frågorna inte skulle vara ledande. Enkäten hade till största del kryssfrågor, endast sista frågan
var en öppen fråga. Detta eftersom det är svårt att föra statistik och dra slutsatser utifrån
öppna svar. Sista frågan “Anser du att du är källkritisk, om Ja, i så fall på vilket sätt?” ansågs
ha en relevans att vara öppen, då det inte finns konkreta svar på den frågan, utan svaren kunde
vara ytterst subjektiva och skilja sig från elev till elev.
Innan enkäten nådde skolorna gjordes en pilotundersökning på två klasskamrater. I stort
uppfattade dessa personer enkäten korrekt. De båda önskade däremot att en fråga skulle
förtydligas och vara mer tydlig med att endast ett kryss skulle ifyllas, och inte flera. Det
ändrades till den riktiga pappersenkäten gymnasieungdomarna tog del av.
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Enkäten börjar med ett fåtal basfrågor om kön, ålder, bostadsområde och programtillhörighet.
Dessa frågor är till för att analysera och göra jämförelser. Dessa frågor är även till för att inte
kasta in svarspersonerna för fort i undersökningens stora frågor om nyheter och källkritik.
Huvudfrågorna i enkäten handlar om nyhetsvanor. Den första stora frågan handlar dock om
hur mycket tid ungdomarna spenderar totalt på olika plattformar, som dator, mobil och
liknande. Detta är relevant då det går att se vilken plattform ungdomarna använder för att ta
del av nyheter.
Hur ofta ungdomarna tar del av nyheter och varifrån de får nyheterna är grundfrågorna i
arbetet och ger en stor del av svaren på våra frågeställningar om hur ungdomars nyhetsvanor
ser ut. Inkluderade är även några mindre frågor, som om någon i respondenternas hushåll
prenumererar på en tidning och om deltagaren har planer på att göra det i framtiden. Dessa
frågor är inte högst nödvändiga för att få svar på våra frågeställningar, men vi anser att de är
väldigt relevanta för journalistbranschen samt för hur ungdomarnas nyhetsvanor kan komma
att se ut i framtiden.
Enkätens sista del handlar om ungdomars förtroende för olika nyhetskällor samt deras egen
syn på källkritik. Frågan om källkritik är intressant för att inte bara få svar på vilka
nyhetskällor ungdomar använder, utan även om de själva funderar något över sina val av
källor.

5.5 Data och bortfall
Efter alla svar var insamlade sammanställdes data i en excelfil som sedan kodades i SPSS, ett
statistikprogram. Sedan visualiserades datan i ett antal tabeller för att göra resultatet enklare
att avläsa.
Alla 143 enkäter som lämnades ut kom tillbaka ifyllda. Det blev därför inget externt bortfall.
Det fanns dock ett större problem med internt bortfall, då en del personer inte svarat korrekt
enligt frågeställningen, exempelvis i de frågorna där det endast efterfrågades ett kryssvar, men
ett flertal medverkande hade kryssat i fler alternativ. En del hoppade även över en del frågor
helt. Totalt hamnade 17 personer i högen med bortfall, och beslut togs att stryka alla deras
svar helt från undersökningen. Detta för att inte förvirra läsare med olika totalsummor på
olika frågor. 126 personer svarade på alla frågor på ett korrekt sätt, och det är deras svar som
15

redovisas i undersökningen. Ett bortfall på 17 av 143 enkätsvar var inte tillräckligt många för
att förstöra för undersökningen i stort, även om det är synd att dessa personers korrekta svar
på övriga frågor ströks.

5.6 Problem
Det problem som är den största anledningen till det interna bortfallet är fråga nummer fem. En
del personer kryssade i flera alternativ när det endast skulle vara ett kryss. Frågan är
formulerad på det sättet för att få svar på vad ungdomarna har för primärkällor vilket blir
tydligare om de endast får kryssa i ett svar. Att respondenter besvarat frågan felaktigt kan
bero på att de läste frågan för snabbt. Detta kan även bero på att frågan kan anses vara en
aning svårformulerad. Frågan precis efter, nummer sex, är en liknande fråga där endast ett
kryss tillfrågas. Den frågan har dock inte lett till något bortfall. Detta kan bero på att fråga
fem lyder “välj det” istället för fråga sex “välj ett”, och kan därför bli otydligare för
deltagarna.

5.7 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet och validitet är två begrepp som används inom kvantitativ forskning. Dessa
använder man för att undersöka huruvida en undersökning har validitet (giltighet) och
reliabilitet (tillförlitlighet). Någonting är giltigt då det har med saken att göra. Om uppgifterna
stämmer är de tillförlitliga (Ekström, Larsson 2010, s.14, 58).
I undersökningen har endast gymnasieungdomar på ett fåtal gymnasieskolor i
Stockholmsområdet studerats, och det går därför att ifrågasätta validiteten i empirin. Det
skulle vara intressant att undersöka fler skolor i vidare forskning. När man ser till
reliabiliteten är det relativt säkert att om någon annan hade gjort samma undersökning skulle
resultatet vara snarlikt den som gjorts. Viktigt att notera är dock tidsramen, då det med stor
sannolikhet kommer skilja sig mycket i resultatet om samma enkätundersökning, med samma
frågor, görs om några år. Det är tydligt när man jämför tidigare forskning med vår egen, som
endast skiljer ett par år.

5.8 Metodkritik
Kritiker av surveyundersökningar menar att metoden kan leda till övermätning och
överkvantifiering. De pekar också på att sociala företeelser sönderdelas i element som passar
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mätinstrumenten, vilket då innebär att fenomen tappar sin faktiska innebörd (Johansson, 2010,
s. 87). Motståndare till kvantitativa metoder är även kritiska till de tillvägagångssätt och
utgångspunkter som utgör kvantitativ forskning, då det tillämpas ett naturvetenskapligt
synsätt på studiet av samhället (Bryman 1997, s. 22). Enkätfrågor kan ofta behandlas
statistiskt för att visa skillnader och likheter i olika variabler. Frågor med öppna svar måste
dock tolkas, vilket kan leda till resultat av som svar som egentligen inte var tänkta på ett visst
sätt (Eriksson, Hultman 2014, s. 102).
Eftersom studien är baserad på ett icke-sannolikhetsurval går det inte heller att dra slutsatser
kring hela populationen, i detta fall ungdomar. De som går att studera och dra slutsatser kring
i denna studie är således endast de ungdomar som faktiskt har svarat på enkäten (Johansson
2010, s. 96–97).
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6. Resultat
I denna del kommer resultatet från surveyundersökningen att presenteras. Här kan man ta del
av hur den hur den totala massan, 126 stycken gymnasieungdomar har svarat generellt, samt
jämföra hur svaren skiljer sig från kön och bostadsområde. I jämförelser kring
bostadsområden tillhör Klara Södra gymnasium och Östra real gymnasium innerstan och
Rönninge gymnasium och Tumba gymnasium förorten. Resultatet presenteras i både diagram
och text.

6.1 Medieanvändning
Hur mycket använder ungdomarna olika medier varje dag? (I procent)

Tabellen visar vilken plattform den totala massan gymnasieungdomarna oftast använder.
Resultatet visar att mobiltelefon är den plattform ungdomarna använder mest där 60 procent
använder sin mobiltelefon över tre timmar varje dag. Dator är den plattform ungdomarna
använder näst mest, 24 procent sitter vid datorn över tre timmar varje dag. Papperstidning
använder ungdomarna minst, 75 procent svarade att de inte läser tidningen alls. Radio och
surfplatta var också plattformar ungdomarna inte använder sig mycket av. 68 procent lyssnar
inte på radio och 62 procent använder inte surfplatta.
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6.2 Nyheter
Hur ofta tar ungdomarna del av nyheter?

Resultatet visar att hälften av alla tillfrågade ungdomarna i studien tar del av nyheter varje
dag. 16 procent tar in nyheter 1–2 dagar i veckan och endast två procent tar aldrig in nyheter.
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Hur ofta tar ungdomarna del av nyheter? Jämförelse mellan elever i förorten och
innerstan:

I denna tabell jämförs hur gymnasieelever i innerstan och förorten tar del av nyheter. Här kan
man utläsa att 56 procent av eleverna i innerstan dagligen tar del av nyheter. 47 procent av
eleverna i förorten tar dagligen del av nyheter.
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Varifrån får ungdomarna sina nyheter?

Av de totala antalet svarspersoner kan man utläsa att en majoritet, nästan hälften, har sociala
medier som främsta nyhetskälla (49 procent). 24 procent använder främst webbtidningar för
att få ta del av nyheter. Lika många procent (11) använder TV eller vänner familj och skola
som främsta intag för nyheter. Två procent använder lokal/morgontidning och två procent
kvällstidning som främsta källa. Radio använder en procent främst för nyhetsintag. Ingen har
bloggar som nyhetskälla.
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Varifrån får ungdomarna sina nyheter? Jämförelse mellan elever i förorten och
innerstan:

I en jämförelse mellan gymnasieelevernas nyhetsintag och bostadsort ser man en skillnad. I
diagrammet kan man utläsa att 62 procent av de som går på en skola i förorten har sociala
medier som främsta nyhetskälla. I innerstan är det 29 procent som har sociala medier som
främsta källa. Fler i innerstan (33 procent) använder istället webbtidningar som främsta
nyhetskälla. Medan 19 procent av elever i förorten har webbtidningar som källa. Fler i
innerstan (16 procent) har vänner, familj och skola som främsta nyhetsintag, jämfört med
ungdomar i förorten där det är åtta procent.
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På vilket sätt tycker ungdomarna att det är lättast att komma åt nyheter?

Av den totala summan gymnasieungdomar tycker över hälften, 51 procent att det är enklast
att ta del av nyheter på sociala medier. Detta följt av webbtidningar, 37 procent. Ingen tycker
bloggar, kvällstidningar eller radio är ett enkelt sätt att ta del av nyheter.
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Kan ungdomarna tänka sig att betala för nyheter på nätet?

27 procent av de tillfrågade kan tänka sig att betala för nyheter på nätet, medan en majoritet,
73 procent inte är beredda att betala för nyheter på nätet. I en följdfråga i enkäten får
ungdomarna svara på hur mycket, om de svarat ja, kan tänka sig betala för nyheter. Där skiljer
sig svaren. Ett urval av svaren lyder:
”Max 50 kr/månad.” - Kvinna, 18 år.
”25 kr. Max” - Kvinna, 18 år.
”20 kr i månaden.” - Man, 19 år.
”100.” - Man, 18 år.
”Upp till 1–200 kr.” - Man, 18 år.
”Rimligt för mig borde vara 79 kr.” - Man, 18 år.
”100 kr kanske?” - Man, 16 år.
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6.3 Tidningar
Prenumererar ungdomarna eller någon i deras hushåll på en papperstidning?

Över hälften, 54 procent av de tillfrågade prenumererar inte på en papperstidning eller har
någon i deras hem om gör det. 14 procent prenumererar på en lokaltidning och 21 procent
prenumererar på en rikstäckande tidning.

62 procent av eleverna på skolor i förorter till Stockholm besvarade att ingen i deras hushåll
prenumererar på en papperstidning. 18 procent prenumererar på en lokaltidning och tio
procent vardera prenumererar på en rikstäckande tidning eller båda typerna. Av eleverna i
innerstan prenumererar 39 procent på en rikstäckande tidning, sex procent på en lokaltidning,
sex procent på båda och 43 procent prenumererar inte alls på en papperstidning.
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Planerar ungdomarna att prenumerera på en papperstidning i framtiden?

I framtiden kan 14 procent tänka sig att prenumerera på en dagstidning. 40 procent vet inte
och en majoritet på 46 procent har inte planer på att prenumerera på en dagstidning i
framtiden.

Åtta procent av förortseleverna besvarade att de har planer att prenumerera på en
papperstidning i framtiden. 48 procent svarade att de inte har planer på att göra det, och 44
procent vet ej. Av innerstadseleverna besvarade 24 procent att de har planer på att
prenumerera, 43 procent har inga sådana planer, och 33 procent vet ej.
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6.4 Sociala medier
Vilka sociala medier använder ungdomarna?

I tabellerna om sociala medier har ungdomarna kunnat fylla i fler än ett svar. Resultaten
presenteras därför i antal, inte procent. Det man kan utläsa av denna tabell är att Snapchat är
det sociala mediet som är mest populärt, 120 av de 126 tillfrågade använder detta medium.
Detta följt av Instagram, 112 stycken, Youtube, 108 stycken och Facebook 97 stycken. Jodel
är det endast två stycken som använder. Tumblr åtta stycken och Twitter använder 36 stycken
av ungdomarna.
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Brukar det dyka upp nyheter i ungdomarnas sociala medier?

Det medium där ungdomarna säger sig oftast stöta på nyheter är Facebook, som fick 98
stycken kryss av de 126 som besvarade enkäten. Det är fler än 100 procent av de som svarade
att de använde det sociala mediet på föregående fråga, vilket är värt att notera. Därefter
kommer Instagram där 67 personer stöter på nyheter, på YouTube brukar det för 48 av
ungdomarna dyka upp nyheter och på Snapchat dyker nyheter upp för 47 personer, på Twitter
för 32 stycken, Tumblr fyra stycken och Jodel ett. Sex personer besvarade att de aldrig stöter
på nyheter i sociala medier.
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6.5 Trovärdighet
Hur trovärdiga anser ungdomarna de olika nyhetskällorna är? (I procent)

Det medium ungdomarna tycker är mest trovärdigt är tv, där hälften har svarat att det är
mycket trovärdigt. Lokaltidningar anser 38 procent är mycket trovärdigt. Både radio och
kvällstidningar tycker 33 procent är mycket trovärdigt. En procent tycker att sociala medier är
mycket trovärdigt. Bloggar och vänner, familj och skola tycker ingen av ungdomarna är
mycket trovärdigt. Däremot tycker 37 procent att vänner, familj och skola är ganska
trovärdigt. Bloggar är det mediet flest tycker inte alls är trovärdiga (34 procent). Nio procent
tycker inte alls att sociala medier är trovärdiga och sju procent tycker inte vänner, familj och
skola är något trovärdiga.
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6.6 Källkritik
Tycker ungdomarna att nyheters källor/ursprung är viktigt?

Av de tillfrågade anser 85 procent att källans ursprung är viktigt. 15 procent anser inte att
ursprunget är viktigt.

84 procent av gymnasieeleverna i förorten tycker att källans ursprung är viktigt, 16 procent
gör det inte. Innerstadseleverna svarade snarlikt, med 86 procent ja och 14 procent nej.
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Anser ungdomarna själva att de är källkritiska när de läser nyheter?

68 procent av de tillfrågade anser att de är källkritiska, 32 procent anser sig inte vara
källkritiska.

66 procent av eleverna i förorten anser sig vara källkritiska, 34 procent gör det inte.
Motsvarande siffror hos innerstadseleverna är 71 procent som svarade ja och 29 procent nej. I
en följdfråga i enkäten fick ungdomarna besvara på vilket sätt de är källkritiska när de läser
nyheter. Ett urval av svaren lyder:
”Jag tror inte på allt som står på internet.” - Kvinna, 17 år.
”Jag granskar andra källor och tar allt med en nypa salt.” - Man, 18 år.
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7. Analys
I denna del kommer resultatet att analyseras, detta med hjälp av teorierna use and gratification
och genetic structuralism. Studien kommer också att jämföras med tidigare gjorda studier.

7.1 Sociala medier dominerar
Mobiltelefon och sociala medier är vad de tillfrågade gymnasieungdomarna använder mest.
Enligt teorin use and gratification är en faktor som berör en persons medievanor situation,
rutiner och vanor. Att sociala medier har så hög användningsstatistik hos alla gymnasieelever
kan därför ha att göra med en vana. En individs medieanvändning är inte alltid aktiv, utan
många gånger ”slösurfar” en människa rutinmässigt. Att använda sociala medier kan också
vara ett tidsfördriv. Hur en människa väljer sina medier och plattformar beror till allra största
grad på psykologiska och sociala aspekter, alltså individuella faktorer. Ålder hos
svarspersonerna har förmodligen haft en stor påverkan på resultatet. Tidigare forskning visar
på en mediekonvergens och ett generationsskifte, där ungdomar är de främsta användarna av
mobiltelefoner och sociala medier. Att en så stor andel använder sin mobiltelefon och sociala
medier flera timmar dagligen kan därmed ha att göra med både ålder och vanor hos de
tillfrågade (Wadbring 2015, s. 392–393).
Enligt Wadbring har struktur, i detta fall medieutbudet och mediekonvergens betydelse för
medievalet hos en person. Tekniken medför att internet fortsätter att expandera och ger
möjlighet för webbtidningar och nyhetsappar att breda ut sig. För några år sedan fanns inte
denna utveckling, utan papperstidning, radio och tv var alla människors främsta nyhetskälla.
Medieanvändningen påverkas också av det som faktiskt finns tillgängligt för en individ
(Nygren et al, 2005). Nästan alla dagens ungdomar har tillgång till en mobiltelefon, därför är
det ett medium som används frekvent (Wadbring, 2015, s. 392).

7.2 Boendesituation påverkar nyhetsvanorna
Resultatet visar att fler av de tillfrågade gymnasieeleverna i innerstan dagligen tar del av
nyheter jämfört med förorten. Svarspersonerna i förorten har oftare sociala medier som
nyhetskälla jämfört med de tillfrågade i innerstan där webbtidning är den främsta källan. Fler
av de tillfrågade i innerstan har tillgång till en tidningsprenumeration i hemmet jämfört med i
förorten. Resultatet visar också att en större grupp som studerar i innerstan tar del av nyheter
från lokal- eller kvällstidningar jämfört med tillfrågade elever i förorten. Detta beror enligt
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use and gratifications teorin på tillgänglighet. Då de tillfrågade eleverna som studerar i
innerstan i större utsträckning har tillgång till papperstidning än eleverna i förorten, använder
också elever i innerstan i högre utsträckning det mediet. Eleverna på Östra real och Klara
Södra gymnasium har tillgång till en nyhetskälla, som färre av de tillfrågade i förorten har; en
prenumeration på en dagstidning. Detta kan ha effekt på nyhetskonsumtionen och kan vara en
anledning till varför de tillfrågade i innerstan oftare tar del av nyheter (Wadbring, 2015, s.
392).
Orsaken till att medieanvändningen skiljer sig beroende på var svarspersonerna studerar har
också att göra med individuella faktorer som familj- och boendesituation. En människas
identitet delas in i primära samt sekundära. Det primära i detta fall är kön hos ungdomarna,
det sekundära är de sociala roller ungdomarna tilldelats. Boendesituation är en faktor som har
betydelse för den sociala roll en människa har. Även om inte alla tillfrågade elever som
studerar i innerstan också bor där, är det en majoritet av eleverna på Östra Real och Klara
Södra som inte bor i förorter. Av de tillfrågade eleverna som studerar i förorten är det ingen
som bor i Stockholms innerstad. Att bo i förorten skiljer sig i många fall jämfört med att bo
och växa upp i innerstan. Rent generellt finns en skillnad i förorten som i många fall har en
negativ ekonomisk utveckling, respektive innerstan, där fler högutbildade och
höginkomsttagare i större utsträckning bor i det sistnämnda området (Bunar 2001 s. 20–22,
Giddens, Sutton 2014, s. 205, 310).
För att ytterligare besvara frågan varför nyhetsintaget skiljer sig beroende på bostadsområde
kan Bourdieus teori appliceras. Enligt teorin innehar varje individ dels att habitus samt olika
kapital. Det är troligt att de tillfrågade ungdomarna i förorten har ett habitus och kapital som
skiljer sig från de tillfrågade ungdomarna i innerstan. Ekonomiskt kapital är ett fenomen som
har påverkan på en persons medievanor. Utan ett utbrett ekonomiskt kapital finns inte
möjlighet att i en stor utsträckning betala för nyheter. Detta till exempel i form av dags- och
kvällstidningar (Bourdieu 1990, s. 59, 118).
Alla tillfrågade har utbildningsmässigt en likartad bakgrund, då alla har klarat grundskolan
och kunnat söka in till gymnasiet, om än med skilda betyg. Östra real och Klara Södra har
högra ansökningspoäng jämfört med Tumba och Rönninge. Med andra ord har inte alla elever
möjlighet att välja ett gymnasium i innerstan med den ansökningsstatistiken. Det kulturella
kapitalet hos en individ påverkas av utbildning. Kunskap ungdomarna lär sig i skolan bör vara
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likartad med tanke på att läroplanen är densamma. Däremot påverkas ungdomarnas kulturella
kapital också av andra faktorer. Dessa faktorer kan vara erfarenheter, bakgrund,
familjesituation och umgängeskrets, detta är också faktorer som har att göra med en individs
nyhetsintag. Om gymnasieeleven till exempel lever i en familj som har tillgång till en
nyhetstidning, samt vana att varje kväll titta på Rapport och diskutera nyheter och
samhällsfrågor med både familj och vänner påverkas således ungdomens kulturella kapital,
och intresse för nyheter. Eftersom de tillfrågande är så pass unga, har de flesta inte uppnått
toppen av sin karriär och innehar inte någon statusfylld titel.
Däremot finns en möjlighet att det ligger en ära i var man studerar, vilket kan bidra till ett
symboliskt kapital. Östra Real är det gymnasium som har högst antagningspoäng, det finns en
möjlighet att det anses som prestigefullt att studera där. Beroende på en individs umgänge
bildas ett socialt kapital, gymnasiet är ett exempel på plats där socialt kapital bildas. Hur
intresset för nyheter ser ut hos en individ påverkas av det sociala kapitalet. Detta beroende på
vad en individs umgänge ser ut, och om det bland dem finns ett intresse för nyheter och om
det diskuteras sinsemellan, eller inte. Kontakter en person får på gymnasiet, kan också vara en
tillgång för framtida val i livet. Det kan tänkas att en elev på Östra real enklare banar väg för
en, åtminstone yrkesmässig, framgångsrik karriär. Eftersom det är gymnasiet med högst
antagningspoäng, kan det också antas att majoriteten av eleverna där är ambitiösa, och kanske
vill studera vidare. Detta kan i sin tur leda till ett symboliskt kapital. Detta är inte omöjligt för
en elev i förorten, men enligt Bourdieus teori är det sämre förutsättningarna för en elev i
förorten att inneha olika kapital (Bourdieu 1990 s. 118, Bunar 2001, s. 29–30).

7.3 Trovärdighet och källkritik
Intressant med studiens resultat är det faktum att en majoritet av den totala massan har sociala
medier som främsta nyhetskälla, däremot är det endast en procent av de tillfrågade som
hävdar att mediet är mycket tillförlitligt. En människas medievanor och tillit för media går
inte alla gånger hand i hand (Wadbring, Weibull 2014 s. 350). Anledningen till att många av
de tillfrågade ungdomarna använder sociala medier som nyhetskälla, trots misstro för mediet,
kan ha att göra med tillgänglighet. Detta kan styrkas med det faktum att över hälften av
svarspersonerna anser att sociala medier är det enklaste sättet att ta del av nyheter. Kanske
kan det också ha att göra med ett icke-aktivt nyhetsintag. Mycket nyhetsmaterial bäddas in i
flödet på sociala medier och av en slump kan det dyka upp nyheter där (Medierådet 2015).
Anledningen till att ungdomar inte aktivt söker upp nyheter kan styrkas med McQuails tankar
34

om behov. En människas val av medium grundar sig i det behov en människa vill fylla. Det
finns en möjlighet att ungdomarnas behov av socialisering och underhållning väger tyngre än
behov av information och nyheter. Att tillfredsställa behov som underhållning och
socialisering gör man enkelt på sociala medier, som Snapchat eller Instagram, vilket var två
av de mest använda sociala medierna hos de tillfrågade (McQuail 2010 s. 423; Wadbring
2015, s.392–394).
Resultatet som pekar på sociala medier som främsta nyhetskälla kan också grunda sig i ett
bristande intresse för källkritik och källans ursprung. Resultatet visar att en majoritet av de
tillfrågade tycker ursprunget av en nyhet är viktigt. 16 procent i innerstan respektive 14
procent i förorten har svarat att det inte alls tycker att källans ursprung är viktigt. Det är inte
en lika stor del som hävdar att de faktiskt är källkritiska själva då de tar del av nyheter. 66
procent i förorten anser sig vara källkritiska respektive 71 procent i innerstan. Detta är höga
siffror, men långt ifrån alla hävdar att de faktiskt är kritiska till nyheter de tar del av. Tv, radio
och tidningar anser ungdomarna är mest tillförlitligt. Jämförelser med sedan tidigare gjorda
studier visar på liknande resultat. Lika många av de tillfrågade anser kvällstidningar vara lika
trovärdigt som lokal/morgontidningar. Detta resultat är intressant och avviker från tidigare
gjorda studier som visar att lokal/morgontidningar ofta anses vara mer trovärdiga än
kvällspress (Wadbring, Weibull 2014 s. 350).

7.4 Jämförande analys
Hälften av de tillfrågade i denna enkätstudie tar del av nyheter dagligen. Då personerna tar del
av nyheter är sociala medier den främsta källan. En studie gjord av Medierådet 2015 visar att
43 procent av 17 och 18-åringar använder internet varje dag för att ta del av nyheter. Från
samma år har SOM-undersökningen gjort en studie som visar att 70 procent minst tre gånger i
veckan av 16–29 åringar tar del av en ”annan nyhetskälla”, som bland annat innefattar sociala
medier. 40 procent av denna åldersgrupp tar dagligen del av nyheter på sociala medier
dagligen. Med andra ord har tidigare forskning fått liknande slutsatser som denna studie;
sociala medier är en frekvent nyhetskälla hos ungdomar. Denna studie samt tidigare gjorda
studiers resultat visar att alla ungdomar inte tar del av nyheter varje dag.
Resultatet från enkätstudien visar att mobil är den enhet som gymnasieelever använder mest.
Detta kan bero på att unga ofta tar till sig ny teknik och nya vanor snabbt (Wadbring, Weibull
2014, s. 323–324). Tre fjärdedelar av de tillfrågade läser aldrig en papperstidning. Detta
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resultat kan bero på den så kallade tidningsdöden, att tidningar i form av papper minskar,
medan andra plattformar utökar. En till betydande faktor till detta resultat kan vara att till
skillnad från förr då medieanvändandet ofta gick i arv är medieanvändningen idag
individualiserad. Tidigare studier visar att unga sedan några år tillbaka läser tidningar i en låg
utsträckning, detta till skillnad från en äldre målgrupp som i många fall har papperstidning
som främsta nyhetskälla (Ohlsson 2015, s. 440, Wadbring, Weibull 2014, s. 315).
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8. Diskussion
8.1 Slutsats
Enkätundersökningen visar att på fyra av Stockholms gymnasieskolor tar hälften av eleverna
del av nyheter dagligen. Nyhetsanvändningen hos de tillfrågade sker främst på internet och
sociala medier. Sociala medier är också den plattform svarspersonerna tycker är enklast att
använda för att ta del av nyheter. Anledningarna till detta resultat beror på de tillfrågades
behov. Det beror också i hög grad på tillgänglighet, vana och strukturer, svarspersonerna
tycker det är enkelt att komma åt nyheter på sociala medier. Däremot anser inte de tillfrågade
eleverna att innehållet på sociala medier är tillförlitligt. Att resultatet hos de tillfrågade
eleverna skiljer sig beroende på var de studerar har att göra med en individs habitus och
individuella faktorer, som kapital och klass (Bourdieu 1990 s. 59, McQuail 2010 s. 423,
Wadbring 2015, s. 392–394).
Tidigare studier om ungdomars nyhetsvanor har ett liknande resultat som denna studie.
Skillnaden är att denna studie har en högre procent som tar in nyheter via sociala medier
dagligen, jämfört med studier gjorda av Medieinstituet och SOM- undersökningen år 2014/15.
Resultatet av denna studie konstaterar att ungdomars användning av internet och sociala
medier fortsätter att expandera.

8.2 Reflektioner
Resultatet som framkommit efter att svaren sammanställts är inte helt oväntade, främst
gällande elevernas medieanvändande- och nyhetsvanor. Nästan alla svenskar äger idag en
smartphone, jämfört med för några år sedan och tekniken kryper sig ner i åldrarna. Det är
därför inte konstigt att mobilanvändandet är stort bland ungdomar.
En majoritet av eleverna anser att de är källkritiska, detta antyder att det i skolan pågår en
diskussion om källkritik och dess vikt. Dock har inte alla ungdomar svarat att de faktiskt bryr
sig om källans ursprung. En majoritet av de tillfrågade använder sociala medier som främsta
nyhetskälla, trots att en stor majoritet besvarat att de inte tycker att det är en trovärdig källa.
I en värld med falska nyheter och ryktesspridning är källkritik av hög vikt. Sociala medier är
den plattform där rykten och falska nyheter enklast och snabbast tar framfart. Eftersom
ungdomar är de främsta användarna av det sociala mediet, är det också den generation som till
hundra procent borde lära sig att värdera källkritik högt.
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I arbetets tidiga skede var inte planen att göra jämförelser mellan elevernas nyhetsvanor i
förorten och innerstan. Att gå till olika skolor och få in enkätsvar handlade mer om att bredda
representationen av gymnasieelever. Det var först när svaren var sammanställda det framgick
att resultaten skiljde sig på flera punkter beroende på elevernas boendesituation. Denna
jämförelse har varit spännande att ta del av och analysera.

8.3 En bransch i förändring
Resultatet av undersökningen är intressant då det betyder att journalistiken som bransch
kommer att behöva förändras på flera plan. De senaste decenniernas explosion av internet har
betytt att många tidningar har flyttat över till webben, helt eller parallellt med tryckta
tidningar. Våra undersökspersoner, nästa generations medieanvändare och
nyhetskonsumenter, har i stort sett levt hela sina liv i en värld med internet som främsta
verktyg för att söka efter och ta del av nyheter.
Nyare fenomen som sociala medier kan nu behöva ses över av medieföretag, som de gjorde
med övergången till det digitala formatet. Ungdomar läser inte de stora tidningarna på papper
och många av dem läser dem inte ens på webben. Det är i sociala medier ungdomarna tar del
av nyheter. De flesta av de större tidningarna har en närvaro på sociala medier, men ofta
använder de plattformen som en ingång för att föra trafik till sina hemsidor. Risken med det är
att korrekta nyheter blandas ihop med annat som delas på sociala medier och klickjournalistik,
ryktesspridning och liknande blir ett problem när det sker större händelser som terrordåd.
Detta leder till att det blir svårt att veta vad man ska lita på.
Undersökningen visar att en stor majoritet av ungdomar aldrig läser papperstidningar, och de
har heller inga planer på att prenumerera på någon tidning i framtiden. Tidningsdöden kanske
inte kommer slå till med full kraft inom en snar framtid, men då generationen som idag är de
främsta tidningsläsarna försvinner, finns där kvar en generation som aldrig haft som vana att
läsa tidningar. Vårt resultat visar att Snapchat är det sociala mediet flest ungdomar använder.
Detta följt av Instagram och Youtube. På Snapchat finns idag vissa nyheter att ta del av, dessa
finns tillgängliga i 24 timmar och produceras av företag som Cosmopolitan, Daily mail,
Dagens Nyheter och P3nyheter. För att nå ut till ungdomarna bör medieföretagen bejaka detta
faktum och expandera på sociala medier för att fånga upp den nya, moderna generationen.
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8.4 Vidare forskning
Omfånget på detta arbete är inte särskilt stort, och det skulle vara intressant att undersöka en
annan eller en större population. Finns det några skillnader mellan ungdomars nyhetsvanor i
Stockholm jämfört med exempelvis Malmö? Är skillnaderna lika stora mellan skolor i
Malmös förorter jämfört med mitt i Malmö stad? Det skulle även vara intressant att undersöka
ungdomar som inte är bosatta i eller i närheten av en storstad.
Man skulle även kunna gå in djupare i vissa frågor, ställa dem på annat sätt eller hitta på nya.
Exempelvis kan det vara intressant att ta reda på hur mycket tid om dagen av sin
medieanvändning ungdomarna lägger på just nyhetskonsumtion. Hur många artiklar eller
liknande ungdomarna läser vid ett tillfälle, om ungdomarna själva letar upp nyheter på sociala
medier, alternativt om de följer konton som publicerar nyheter, eller om de bara läser nyheter
då de dyker upp i flödet. Med andra ord studera och forska kring hur ungdomarna hittar och
tar del av nyheter.
Denna uppsats kan vara till hjälp för framtida forskning inom ungdomars nyhetsvanor.
Resultatet av studien visar att det finns ett intresse hos ungdomar att ta del av nyheter, dock
inte på det traditionella viset. Utmaningen blir att fånga upp ungdomarna och producera
nyheter på plattformar de faktiskt använder, vilket den här undersökningen visar är sociala
medier.
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Bilagor
Enkätundersökning om nyhets- och medievanor
1. Kön:
Man

Kvinna

2. Hur gammal är du?

3. Vilken ort bor du i?

4. Vilket program läser du?

5. Hur mycket använder du följande medier varje dag?
Inte alls

< 1 timme

1-2 timmar

2-3 timmar

3+ timmar

TV
Radio
Papperstidning
Dator
Mobiltelefon
Surfplatta
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6. Hur ofta tar du del av nyheter?
Dagligen

5-6 dagar i veckan

3-4 dagar i veckan 1-2 dagar i veckan Mer sällan

Aldrig

7. Varifrån får du huvudsakligen dina nyheter? (Välj det alternativ du använder oftast)
Sociala medier

Webbtidningar (exempelvis aftonbladet.se)

Bloggar

Lokal/morgontidningar (på papper, ex Länstidningen)

Kvällstidningar (på papper, ex. Aftonbladet, Expressen)

TV

Radio

Genom vänner, familj, skola

Annat:
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8. Med vilket medium tycker du det är lättast att komma åt nyheter? (Välj ett)
Sociala medier

Webbtidningar (exempelvis aftonbladet.se)

Bloggar

Lokal/morgontidningar (ex. LT Södertälje)

Kvällstidningar (ex. Aftonbladet, Expressen)

TV

Radio

Genom vänner, familj, skola

Annat:
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9. Hur trovärdiga anser du att nyhetskällorna är?
Inte alls Inte speciellt Ganska Mycket
Sociala medier
Webbtidningar (exempelvis aftonbladet.se)
Bloggar

Lokal/morgontidningar (ex. LT Södertälje)

Kvällstidningar (ex. Aftonbladet, Expressen)
TV

Radio
Vänner, familj, skola
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10. Vilket/vilka sociala medier använder du? (En eller fler)
Facebook
Instagram
Snapchat
Twitter
Tumblr
YouTube
Jodel
Inga
Annat:

11. Brukar det dyka upp nyheter i dina sociala medier, i så fall vilka?
Facebook
Instagram
Snapchat
Twitter
Tumblr
YouTube
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Jodel
Det dyker aldrig upp
Annat:

12. Prenumererar du eller någon annan i ditt hushåll på en dagstidning?
Lokaltidning (ex. Länstidningen Södertälje)
Rikstäckande tidning (ex. DN, SVD)
Nej
13. Har du planer på att prenumerera på en papperstidning i framtiden?
Ja
Nej
Vet ej

14. Kan du tänka dig att betala för att kunna läsa nyheter på nätet?
Ja
Nej
Om du svarade JA, hur mycket skulle du kunna tänka dig betala?
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15. Är det viktigt för dig att veta varifrån nyheter (källan) ursprungligen kommer?
Ja
Nej

16. Anser du att du är källkritisk när du läser nyheter?
Ja
Nej
Om JA, på vilket sätt?

Tack för din medverkan!
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