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Inledning 

Sällan märks det tydligare vilka oceaner av information vi människor omgärdas 

av, som i tider av kris och konflikt.  

Vi vet att vi lever i ett informationssamhälle. De traditionella medierna pum-

par ut en strid ström av rapporter, reportage och lägesuppdateringar i radio, TV 

och tidningar. Detsamma gäller deras webbkusiner i form av podcastar, webb-TV, 

och webbtidningar som bidrar till samma flöde. I dagens samhälle deltar också i 

allt större utsträckning enskilda människor i produktionen av information. Några i 

roller som offentliga personer, politiker eller lobbyister – andra i egenskap av pri-

vatpersoner; en intresserad allmänhet. Informationsflödet sinar aldrig. Inte ens om 

nätterna är det tyst. Vi vet det här. Det är vår vardag. 

Men så inträffar något i världen som fokuserar flödet. En kris, något som ing-

en kan ignorera. En berättelse som tvunget måste berättas – av alla. Reportage, 

bilder, åsikter, debatter, videoklipp och samtal koncentreras och intensifieras un-

der en tid kring ett och samma innehåll. I tider av kris och konflikt blir flödets 

omfattning med ens också kännbart. 

Information är med andra ord långt ifrån en bristvara nuförtiden. Utmaningen har 

istället blivit att välja, sålla och ibland kanske till och med värja sig mot ett stän-

digt inflöde av information och intryck – som i just tider av kris och konflikt ofta 

är av det dystra slaget. Begrepp som information overload har blivit en del av 

många människors vardag, och något vi alla måste förhålla oss till. Hur vi gör det 

är mindre givet, och utgör ämnet för denna uppsats. 

Hur många berättelser om svält och nöd kan vi ta till oss, och hur många bil-

der på magrande barn i trasiga kläder orkar vi se? När blir informationen mer 

börda än tankeställare, och framför allt: hur hanterar vi den när det sker?  

Man brukar säga att ”knowledge is power”, men också att ”ignorance is bliss”. 

Den här uppsatsen handlar om hur vi rör oss i spänningsfältet däremellan. 

Bakgrund 

Det som i medierapporteringen går under namnet flyktingkrisen är resultatet av ett 

inbördeskrig i Syrien som började i och med den arabiska våren 2011. I mars 2011 
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genomfördes de första demonstrationerna mot Assad-regimen, men den mycket 

splittrade oppositionen gjorde att kampen för frihet och demokrati snart förvand-

lades till ett inbördeskrig om makt och religion. Denna nu fem år långa konflikt 

har resulterat i över 250 000 döda och har tvingat fyra miljoner människor på flykt 

från Syrien. Utöver dem befinner sig sex miljoner på flykt inom landet. (Utrikes-

politiska institutet 2016). 

Antalet syrier som sökt asyl i Europa mellan april 2011 och februari 2016 

uppgår till 972 000, varav drygt 106 000 har sökt asyl i Sverige. Den kraftigaste 

ökningen av asylsökande under denna period skedde under 2015. (UNHCR 2016). 

I samband med detta trappades medierapporteringen upp och man började tala om 

en ”flyktingkris”. En sökning i Mediearkivet (som täcker in över 700 tryckta dags-

tidningar, tidskrifter och affärspress) visar en kraftig ökning i omnämnandet av 

flyktingkrisen i september 2015, följt av en fortsatt intensiv rapportering under 

resten av hösten. (Mediearkivet 2016). 

 

 

2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

9 0 12 9 11 49 49 109 16 93 19 15  

2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

10 15 15 158 506 189 145 919 16602 12899 11960 9329  

2016 Jan Feb Mar Apr

6694 5192 5803 3651  

Figur 1. Artiklar innehållandes ordet "flyktingkrisen", jan 2014 - apr 2016 

Visserligen visar siffrorna bara förekomsten av ordet ”flyktingkrisen” i pressen, 

vilket dels kan inkludera träffar som har mycket lite eller inget att göra med den 
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syriska flyktingkrisen, och dels kan exkludera artiklar som använder andra be-

nämningar för händelserna. Också med detta i åtanke torde siffrorna ge en finger-

visning om den stora mängd information om krisen som förmedlades av svensk 

media under hösten 2015.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur stora mängder kris- och konflikt-

relaterad information kan uppfattas och hanteras, för att därigenom söka belysa 

relationen mellan informationssökning å ena sidan och begränsningar av informat-

ionsintaget å den andra. Detta studeras utifrån studenters förhållningssätt till kris- 

och konfliktrelaterad information. 

Vid tiden för denna uppsats tillkomst har nyhetsflödet länge fyllts av skild-

ringar av syriska familjers flykt från hemlandet, situationen i de flyktingläger de 

samlas i, rapporter om stängsel som de europeiska länderna satt upp för att värja 

sig mot de människor som flyr och berättelser om mottagandet i Sverige och dess 

utmaningar. Samtidigt har samhällsdebatten om flyktingmottagandet och integrat-

ionen drivits i såväl traditionella som sociala medier. Genom att utgå från detta 

informationsflöde och studenternas sätt att förhålla sig till det, ämnar denna studie 

undersöka hur större mängder kris- och konfliktrelaterad information kan uppfatt-

tas och hanteras. Förhoppningsvis ska den därigenom kunna bidra till en ökad 

förståelse för hur vi söker och undviker information i liknande kontexter.  

Av särskilt intresse för denna studie är de eventuella strategier som tillämpas 

för att reglera informationsintaget. Valet av strategier förmodas styras av såväl 

yttre som inre faktorer, exempelvis situationens och informationens attribut (yttre 

faktorer) och människans motivation och behov (inre faktorer). Ökad kunskap om 

dessa yttre och inre faktorer och i vilken mån de styr besluten att ta till sig eller 

avvisa information skulle ge oss bättre förutsättningar att förstå och förutse olika 

informationsbeteenden. Sådan kunskap om hur information mottas är betydelsefull 

i alla sammanhang där informationsförmedling bedrivs – inte minst i en biblio-

tekskontext.  

Studien söker således besvara följande frågeställningar: 

1. Hur hanterar studenterna information om kris- och konfliktrelaterade hän-

delser i världen? Vilka strategier tillämpas för att reglera informationsinta-

get? 

2. Vilka yttre och inre faktorer motiverar till sökande respektive undvikande 

av kris- och konfliktrelaterad information? 
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För att försöka besvara dessa frågor genomförs halvstrukturerade intervjuer med 

nio studenter på masterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap, där 

de får beskriva sina upplevelser av den information om flyktingkrisen de stöter på 

i sin vardag och hur de hanterar den. 

Studien tillämpar en beslutsteoretisk ansats, vilket medför att informations-

sökningsprocessen förstås som en rad beslut; att påbörja, utvidga, begränsa, av-

sluta eller helt undvika informationssökning görs till följd av sådana beslut. Simon 

Herberts teori om bounded rationality kommer att fungera som teoretiskt ramverk 

för studien, med de tillägg som forskningen om affekt och beslutsfattande på se-

nare år har bidragit med.  
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Tidigare forskning 

Här ges inledningsvis en översikt över den forskning som hittills genomförts om 

information overload och information avoidance, både i en arbetslivskontext och 

en vardagskontext, samt avseende både privat information och offentlig informat-

ion om omvärlden. Vidare kommer delar av forskningen om strategier för inform-

ation avoidance att redogöras för, liksom forskning om den närbesläktade strategin 

satisficing. Avslutningsvis kommer en del av den forskning som fokuserat på 

känslornas roll vid såväl informationssökning som undvikande av information att 

tas upp, då det förefaller vara en nödvändig pusselbit för att kunna förstå de in-

formationsbeteenden som här undersöks. Forskningsöversikten håller sig inte 

inom ramarna för biblioteks- och informationsvetenskapen, utan har vidgats till att 

inbegripa också forskning inom psykologi, medicin, ekonomi och medie- och 

kommunikationsvetenskap. Detta beror på att ämnet på ett naturligt sätt rör sig 

över gränserna för dessa discipliner. Bredden på forskningen gör dock att denna 

översikt av nödvändighet blir just översiktlig.  

Forskning om information overload 

Information overload är ett omtvistat begrepp utan någon allmänt accepterad defi-

nition. Reijo Savolainen förklarar det som ”a subjective experience of the insuffi-

ciency of time needed to make effective use of information resources available in 

specific situations” (Savolainen 2007, s. 612). David Bawden & Lyn Robinson 

menar att det är vad som inträffar när mängden mottagen information utgör mer av 

ett hinder än en hjälp, trots att informationen i sig är potentiellt användbar 

(Bawden & Robinson 2009, s. 183). Information overload kan orsakas både av 

information man aktivt söker upp, och av sådan man utsätts för utan att vare sig 

vilja ha den eller behöva den (Marcusohn 1995). 

Det har talats om informationsöverflöd i århundraden. En vers i Predikaren 

(kapitel 12, vers 12) i Gamla testamentet har angivits som ett av de första omnäm-

nandena av något som skulle kunna tolkas som information overload: ”För övrigt, 

min son, ta varning: det myckna bokskrivandet tar aldrig slut, och flitiga studier 

gör kroppen trött.” Men även om dylika uttalanden förekommit också tidigt i 

historien, är det först på senare tid som företeelsen diskuterats på allvar. Under 
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sent 50-tal och tidigt 60-tal började information overload allmänt accepteras som 

ett problem och antalet publikationer om ämnet ökade exponentiellt (Bawden & 

Robinson 2009, s. 183).  

Många av de studier i ämnet som har genomförts har fokuserat på information 

overload i en arbetslivskontext. Problemet har uppmärksammats då det visat sig 

att information overload har en negativ inverkan på personalhälsa, effektivitet och 

produktivitet, bland annat då viktiga beslut skjutits upp som ett resultat av för 

mycket information (Bawden 2001, s. 3). Andra informationssammanhang än de 

arbetsrelaterade har studerats i mer ringa utsträckning (Savolainen 2007, s. 612). 

Savolainen menar att information overload inte är något fenomen som enbart exi-

sterar i arbetslivet, och ger som exempel den enorma mängd information media 

och internet erbjuder oss i vardagen. Han menar dock att information i arbetslivet 

förmodligen för med sig större krav på att hålla sig uppdaterad, ta in och agera på 

den givna informationen, medan man i sin vardag har större frihet att avstå in-

formation. 

This is because in non-work contexts there are fewer firm expectations concerning systematic 
information seeking and use; usually, other people are not going to blame the individual if he 
or she has not read his or her morning newspaper in detail. On the other hand, many people 
may feel morally obliged to keep abreast of things by monitoring everyday events through the 
media, newspapers in particular. Ultimately, the motive for the regular reading of daily news-
papers may be explained by the individual’s feeling of attachment to and belonging in the 
community. (Savolainen 2007, s. 613) 

I en egen studie väljer Savolainen att fokusera på just informationssökning i var-

dagen, till skillnad från i arbetslivet. Han undersöker genom intervjuer med 20 

miljöaktivister i vilken mån de upplever information overload i sin dagliga bevak-

ning av omvärldshändelser och hur deras informationssökning påverkas av detta. 

Alla deltagarna i studien var bekanta med begreppet information overload, varav 

10 upplevde det som ett problem som försvårade informationssökandet. Ytterli-

gare åtta betraktade det som ett tämligen obetydligt problem, medan två inte hade 

någon åsikt i frågan. Ingen av deltagarna nämnde dock spontant information 

overload när de ombads berätta om problem de stött på i informationssökandet, 

utan lyfte istället fram informationens kvalitet (alltför generell) och tidsbrist som 

de största problemen. (Savolainen 2007). Information overload kan alltså före-

komma också i en vardagskontext, men möjligen kan de högre krav som ställs 

inom ramen för en anställning förstärka upplevelsen av information overload. 

En annan studie av information overload i en vardagskontext har genomförts 

av Avery Holton & Hsiang Chyi (2012). De har med hjälp av en webbenkät un-

dersökt hur amerikanska internetanvändare upplever och förhåller sig till webba-

serad och traditionell nyhetsrapportering. Bland resultaten kan nämnas att 72,8 

procent av de svarande i någon mån hade upplevt information overload inför 

mängden tillgängliga nyheter. Svarande som var kvinnor, yngre och låginkomstta-

gare upplevde i högre utsträckning ”news overload” än vad män, äldre och högin-
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komsttagare gjorde. Svarande som uppgav ett intresse för att följa nyheterna hade 

också i lägre utsträckning upplevt news overload. Detta att ett intresse för nyhets-

bevakning påverkar upplevelsen av information overload lyfte man fram som ett 

intressant resultat som alltså visar att det inte bara är mängden information, valet 

av media eller en persons kön, ålder och inkomst som avgör vad som är för myck-

et information för att kunna hanteras, utan att personliga preferenser och attityden 

till informationen också spelar in. (Holton & Chyi 2012). Också Chance York 

(2013) har visat att människor som tycker om nyheter inte drabbas av information 

overload i samma omfattning som de som inte har samma intresse för nyheter. 

Den motivation de har tycks fungera som ett isolerande skikt mot att känna sig 

överväldigad av mängden information. (York 2013, s. 290). Christopher Beaudoin 

har också visat att människor som är starkt motiverade att söka information på 

webben i mindre utsträckning upplever information overload i en sådan kontext, 

vilket ytterligare stärker sambandet mellan grad av motivation och upplevelser av 

information overload (Beaudoin 2008). 

Som nämndes ovan visade Holton & Chyis studie att yngre i större utsträck-

ning upplever information overload. Detta har bekräftats av en studie som syftade 

till att undersöka just vilken roll åldern spelar för information overload. Jennifer 

Benselin & Gillian Ragsdell kommer där fram till att äldre inte upplever informat-

ion overload lika mycket som yngre, och förklarar detta med yngre människors 

mer utbredda användning av teknologi, sociala media och Web 2.0-tjänster. Såd-

ana informationskanaler kräver enligt författarna en informationskompetens som 

yngre kanske inte alltid besitter, och denna (i förhållande till kraven) bristande 

informationskompetens skulle kunna orsaka information overload. (Benselin & 

Ragsdell 2015, s. 12). Å andra sidan visar Yorks undersökning istället att de äldre 

svarandena rapporterade högre grader av information overload än de yngre, något 

som föreslås kunna ha med reducerad kognitiv förmåga hos de äldre att göra 

(York 2013, s. 290). På den punkten råder således en viss oenighet i forskningen. 

 

Men vad är då information overload? På vilket sätt är stora mängder information 

egentligen problematiskt?  

Information overload kopplas till känslor av stress och överväldigande samt 

en upplevd förlust av kontroll över situationen. Därutöver kan ett antal psykolo-

giska besvär kopplas till information overload, såsom kluven uppmärksamhet, 

distraktion och tålamodsbrist. I vissa fall kan också den egna hälsan påverkas. 

(Bawden & Robinson 2009, s. 183). Information overload kan således ta sig ut-

tryck i såväl emotionella som kognitiva och fysiska konsekvenser. Till viss del 

beror det förstås på informationens art. Donald Case menar att vi ofta tänker oss 

att information reducerar osäkerhet och oro i tillvaron, men att information i 

många fall kan ha omvänd verkan och istället leda till ökad oro (Case 2012, s. 

117). I en studie som bland annat undersökte hur medicinsk information påverkar 

människors oro över sina hälsotillstånd uppgav drygt hälften av deltagarna att de-



 12 

ras oro minskade när de fick mer medicinsk information. 10 procent av deltagarna 

uppgav dock att informationen hade ökat deras oro. (Pifalo m.fl. 1997). I detta fall 

är konsekvenserna alltså av emotionell art. Exempel på kognitiva och fysiska ef-

fekter av information overload finns bland annat i form av en större enkätstudie 

där företagsledare tillfrågades om sina upplevelser av information overload. Där 

uppgav två tredjedelar av deltagarna att information overload hade påverkat jobb-

tillfredsställelsen negativt samt att det hade skadat deras personliga relationer. En 

tredjedel menade dessutom att deras hälsa hade påverkats negativt. (Bawden 2001, 

s. 3). 

Herbert Simon, ekonom och nobelpristagare1, illustrerade 1971 en kognitiv 

konsekvens av ett överflöd av information med hjälp av grannens kaniner:  

Last Easter, my neighbors bought their daughter a pair of rabbits. Whether by intent or acci-
dent, one was male, one female, and we now live in a rabbit-rich world. Persons less fond than 
I am of rabbits might even describe it as a rabbit-overpopulated world. Whether a world is 
rich or poor in rabbits is a relative matter. Since food is essential for biological populations, 
we might judge the world as rabbit-rich or rabbit-poor by relating the number of rabbits to the 
amount of lettuce and grass (and garden flowers) available for rabbits to eat. A rabbit-rich 
world is a lettuce-poor world, and vice versa.  

[…] Similarly, in an information-rich world, the wealth of information means a dearth of 
something else: a scarcity of whatever it is that information consumes. What information con-
sumes is rather obvious: it consumes the attention of its recipients. Hence a wealth of infor-
mation creates a poverty of attention and a need to allocate that attention efficiently among the 
overabundance of information sources that might consume it. (Simon 1971, s. 40–41, min 
kursivering) 

Informationen förbrukar alltså mottagarens uppmärksamhet, eller tar den åt-

minstone i anspråk. Hur mycket information som är för mycket information beror 

då på hur mycket information vi människor kan uppmärksamma och ta in på 

samma gång. För de flesta människor kan arbetsminnet hantera ungefär sju objekt 

samtidigt, plus eller minus två (G. A. Miller 1994). Men i slutändan blir det en 

fråga om individuell kapacitet. När en person upplever att det är för mycket, så är 

det så. Detta sammanfaller också med Savolainens definition av information 

overload ovan, där han talar om en ”subjective experience”. Detta är relevant ef-

tersom det inte bara är begreppets definition som omdebatteras. Själva fenomenet 

har också ifrågasatts. Lika länge som det har talats om information overload och 

de problem detta medför har också en motsatt uppfattning framhållits; att proble-

men med information overload är överdrivna och att ”one is overloaded to the 

extent that one wishes to be overloaded.” (Bawden, Holtham & Courtney 1999, s. 

251). Om informationsintaget upplevs som för stort menar förespråkare för denna 

mer pragmatiska uppfattning att det bara är att begränsa det. 

Tonyia Tidline menar att det inte finns några vetenskapliga belägg för att in-

formation overload existerar, annat än i folkmun. Hon säger att informationssam-

                                                 
1 Herbert Simon mottog 1978 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Riksbanks_pris_i_ekonomisk_vetenskap_till_Alfred_Nobels_minne
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hällets framväxt har medfört ett antal symtom och farhågor hos människor, och att 

information overload har blivit ett bekvämt uttryck för detta. Hon kallar det för ”a 

modern mythology”, men poängterar samtidigt att det inte innebär att information 

overload nödvändigtvis skulle vara uppdiktat. Hon menar bara att biblioteks- och 

informationsvetenskapen måste se till att belägga fenomenet vetenskapligt och 

tydligt definiera det för att kunna befria det från dess mytologiska skepnad. Innan 

det är gjort går det inte att bygga vidare på begreppet information overload, menar 

hon. Alla sådana försök bidrar bara till fortsatt mytbildning, det resulterar inte i 

vetenskap. (Tidline 1999). 

Begreppet information overload är fortfarande inte klart definierat, men tycks 

åtminstone ha godtagits som vetenskapligt grundat av de flesta forskare, att döma 

av antalet som använder det. David Bawden, Clive Holtham & Nigel Courtney 

slår fast att baserat på den mängd forskning, diskussion och expertis som står 

bakom information overload är det trots allt att betrakta som en reell och fortsatt 

aktuell företeelse (Bawden, Holtham & Courtney 1999, s. 251). Savolainens stu-

die (och många andra studier, både angivna och utelämnade) visar att en del män-

niskor bevisligen upplever information overload i någon bemärkelse. Men de visar 

också att andra inte gör det, trots att de hanterar stora mängder information. Savo-

lainen teoretiserar kring om det beror på att somliga har lärt sig att leva med över-

flödet, eller om de tillämpar strategier för att bekämpa överflödet och därför inte 

drabbas på samma sätt. (Savolainen 2007, s. 619). Eller som David Allen & M. 

Shoard uttrycker det: ”To avoid information overload, individuals employ process 

or coping strategies, which may be either conscious or unconscious and can poten-

tially become dysfunctional.” (Allen & Shoard 2005). 

Forskningen om strategier för hantering, urval och värdering av information är 

gedigen, och därför kommer endast några utvalda strategier med relevans för 

denna studie att behandlas nedan. 

Forskning om information avoidance 

En naturlig reaktion då mängden information upplevs som alltför stor – i något 

enskilt avseende, eller generellt – torde vara att på något sätt begränsa flödet. Ett 

sätt att göra detta är genom olika varianter av information avoidance. Information 

avoidance definieras som beteenden som syftar till att förhindra eller uppskjuta 

mottagandet av tillgänglig men potentiellt oönskad information (Sweeny m.fl. 

2010, s. 341).  

Det mesta av forskningen kring information avoidance berör undvikande av 

ganska specifik information om den egna situationen. Inom medicinsk och sjuk-

vårdsrelaterad forskning har många studier gjorts om människors intresse för att 

genomgå genetiska tester för sjukdomar. Exempelvis visade en undersökning av 

intresset för att genomgå ett genetiskt test för Alzheimers sjukdom att två tredje-
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delar av deltagarna (vuxna med föräldrar som lider av Alzheimers sjukdom) ville 

testas, medan en tredjedel inte ville ha informationen (Cutler & Hodgson 2003).  

I en annan studie visade det sig att deltagarnas vilja att testas för sjukdomar i 

hög grad påverkades av huruvida den aktuella sjukdomen var behandlingsbar.  

Preventive behavior (i.e., seeking a diagnostic test) was related positively to the severity of 
treatable conditions, but did not appear to be related positively to the severity of immutable 
ones. Indeed, […] as severity increased for an untreatable disease, interest in medical infor-
mation went down, not up. (Dawson, Savitsky & Dunning 2006, s. 763) 

Så länge en sjukdom kunde behandlas ökade deltagarnas vilja att testa sig med 

allvarlighetsgraden på sjukdomen. Men då det gällde en obotlig sjukdom var alltså 

trenden den omvända – ju allvarligare sjukdomen var desto färre ville testas. I en 

annan studie visades att 55 procent av dem som testat sig för HIV på en klinik för 

sexuellt överförbara sjukdomar aldrig återvände för att få reda på resultatet 

(Hightow m.fl. 2003). Information avoidance förklaras i dessa fall med männi-

skornas oro för obehagliga besked och risken för både emotionella och praktiska 

konsekvenser av vetskapen. Dessa studier utgör bara ett axplock av en stor mängd 

liknande studier på det medicinska området, där information avoidance länge varit 

ett känt fenomen.  

Men information avoidance förekommer också i andra situationer som inte 

nödvändigtvis baseras på negativa känslor inför informationens innehåll. I en 

undersökning uppgav 42 procent av blivande föräldrar att de inte hade för avsikt 

att ta reda på barnets kön före födseln. Den huvudsakliga motiveringen var att de 

ville leva med spänningen och bli överraskade när barnet väl föddes. (Shipp m.fl. 

2004). På samma sätt vill människor ofta undvika att i förhand få veta vem som 

dör i en tv-serie de följer, eller hur gårdagens match slutade innan man hunnit titta 

på inspelningen. Det är den sortens information avoidance som vi bibehåller med 

hjälp av ”spoilervarningar” och genom att iaktta stor försiktighet i situationer där 

oönskad information skulle kunna avslöjas.  

Mycket av forskningen om information avoidance kretsar alltså kring inform-

ation som på ett eller annat sätt påverkar människor direkt; information om ens 

egen hälsa, ekonomiska situation eller om sådant som berör familj eller vänner. 

Privat information av olika slag. Betydligt färre studier har fokuserat på undvi-

kande av information som inte nödvändigtvis påverkar den egna tillvaron i någon 

konkret mening. Exempelvis, såsom ligger till fokus för denna undersökning, in-

formation om kriser, orättvisor eller andra missförhållanden i världen. Information 

av mer offentlig karaktär. Studierna om ”news overload” som redogjorts för ovan 

hanterar till viss del sådana frågor, men går inte specifikt in på information 

avoidance. 

En studie som behandlar ett liknande ämne är Janet Yang & LeeAnn Kahlors 

(2013) undersökning om studenters undvikande av information om klimatföränd-

ringar. De fokuserar särskilt på vilken roll känslor spelar vid sökning respektive 
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undvikande av information om klimatförändringar. De kommer fram till att män-

niskor som känner sig bekymrade och oroliga inför klimatförändringar i större 

utsträckning söker information om det, medan människor som känner sig hopp-

fulla och obekymrade om situationen i högre grad undviker eller ignorerar sådan 

information. (Yang & Kahlor 2013, s. 203). Dessa resultat skiljer sig märkbart 

från annan forskning om information avoidance, exempelvis den som visade att ju 

värre en obotlig sjukdom var, desto färre ville veta om de led av den. I sådana 

sammanhang förknippas oro med undvikande, medan den i Yang & Kahlors stu-

die istället kopplades till informationssökande. Yang & Kahlor menar att skillna-

den i resultat skulle kunna förklaras av de olika forskningskontexterna. Människor 

som känner sig obekymrade eller hoppfulla inför klimatförändringar kanske är av 

uppfattningen att klimatförändringar är naturliga företeelser som kommer återgå 

till det normala med tiden, eller så har de kanske ett högt förtroende för att fors-

kare ska lösa problemet. I så fall kan de bedöma informationssökning i frågan som 

onödig. Människor som oroar sig skulle å sin sida kunna söka information för att 

dämpa sin oro eller för att ta reda på åtgärder de kan vidta för att förbättra situat-

ionen. (Yang & Kahlor 2013). Eftersom data insamlades genom en webbenkät är 

detta förstås enbart spekulationer som skulle behöva bekräftas med hjälp av mer 

kvalitativa studier. Dock är det intressanta resultat som pekar på en möjlig skill-

nad mellan privat information (om den egna situationen) och offentlig information 

(om omvärlden) vid information avoidance. 

 

En rik mängd forskning har också genomförts om det närbesläktade begreppet 

selective exposure. Selective exposure syftar på en tendens hos människan att 

välja information som stämmer överens med egna uppfattningar om världens be-

skaffenhet. I vissa fall frångås denna tendens, till exempel om information med en 

annorlunda ståndpunkt bedöms kunna förbättra utgången av ett kommande beslut, 

eller om en person redan besitter avsevärda kunskaper i ett ämne har det visat sig 

att man är mer öppen för dissonant information. Människor med högre utbildning 

är också i högre grad öppna för andra perspektiv än de egna. (Case 2012, s. 109–

110). Annars visar en stor mängd forskning att människor i regel föredrar inform-

ation som är kongruent med de egna föreställningarna. Till exempel visade Judson 

Mills, Elliot Aronson & Hal Robinson att när studenter fick välja mellan två ex-

aminationsformer, varefter de erbjöds information att läsa om båda examinations-

formerna, så valde de både positiv och negativ information om den examinations-

form de hade valt, men bara negativ information om den de inte hade valt (Mills, 

Aronson & Robinson 1959, s. 253).  

I en metaanalys av nästan trehundra tidigare studier av selective exposure un-

dersöker William Hart m.fl. (2009) motivationerna bakom att söka eller inte söka 

information som utmanar ens tidigare åsikter och föreställningar. De menar att när 

man undviker avvikande information gör man det utifrån en vilja att försvara sig 

och sin ståndpunkt, medan man då man söker avvikande information gör man det 
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utifrån en vilja att ha rätt, att uppdaga hur det egentligen är. I deras analys visar det 

sig mycket riktigt att viljan att försvara sig och sina ståndpunkter i större utsträck-

ning styr människors val av vilken information de ska söka, än vad viljan att ha 

rätt gör. Men de framhåller båda drivkrafterna som viktiga: 

It seems likely that these often antagonistic tendencies may compensate for the potential dan-
gers of seeking only self-validating or accurate information. Whereas defense motivation fa-
cilitates psychological stability and personal validation, accuracy motivation promotes accu-
rate perceptions of reality. (Hart m.fl. 2009, s. 583) 

Att söka information följande enbart en av dessa principer skulle i längden bli 

ohållbart, menar författarna. 

Till skillnad från fullständig information avoidance rör selective exposure 

undvikande av information med känt innehåll – information man vet tillräckligt 

mycket om för att inse att den utmanar ens egna uppfattningar. Begreppet know-

ledge dismissal tar det ytterligare ett steg längre, och avser ett förkastande av in-

formation som man har tagit del av men inte är villig att acceptera som sann eller 

relevant. Detta har bland annat observerats i undersökningar om mottagande av 

feedback, där negativ feedback i större utsträckning tenderar att avfärdas än posi-

tiv sådan (Shepperd 1993). Det är närbesläktat, men utgör inte en form av inform-

ation avoidance då informationen inte har undvikts (eller inte kunnat undvikas). 

Kanske kan knowledge dismissal betraktas som en sista försvarslinje mot oönskad 

information.  

 

Information avoidance och de närbesläktade begreppen selective exposure och 

knowledge dismissal kan ta sig uttryck i olika beteenden eller strategier. I forsk-

ningen talas det ofta om coping strategies.  

Savolainen (2007) kunde i sin studie om miljöaktivisters informationshante-

ring identifiera två huvudsakliga strategier som deltagarna använde sig av för att 

reglera sina informationsintag: filtering och withdrawal. Deltagarna som tilläm-

pade filtering rensade systematiskt bort oanvändbar eller oönskad information från 

den information som de valde att ta till sig, medan de som tillämpade withdrawal 

istället begränsade antalet informationskällor de hanterade varje dag. (Savolainen 

2007, s. 617). Queueing utgör en form av temporär information avoidance, där 

information filtreras bort men istället för att avfärdas läggs i en mental kö för se-

nare hantering. I studien framkom att en del information filtreras bort som skulle 

kunna vara relevant, vilket ledde till att deltagarna kunde få dåligt samvete. I den 

vardagskontext som studerades tycktes detta dåliga samvete dock inte starkt nog 

för att föranleda queueing, utan informationen släpptes. ”At the end of the day, an 

unread article rarely causes any harm to other people in non-work contexts.” (Sa-

volainen 2007, s. 618).  

Redan 1962 hittade J. G. Miller liknande strategier i en studie om reaktioner 

på information overload. Han identifierade bland annat filtering, queueing och 
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withdrawal (fast det sistnämnda kallar han escape, i vilket han inkluderar både 

begränsningar av inflödet och att helt lämna situationen). Han hittade också ytter-

ligare några varianter, men i och med att han studerade reaktioner på information 

overload kan inte alla sägas utgöra strategier. Till exempel identifierar han error 

som reaktion, det vill säga att man svarar fel eller tolkar informationen fel. Men 

två strategier hittar han, utöver de ovan nämnda, som han kallar omission och ap-

proximation. Omission handlar om att utelämna eller försumma en del av den till-

gängliga informationen då man inte hinner eller på annat sätt har möjlighet att ta 

till sig allt. Approximation handlar om att bli mindre noggrann och istället genera-

lisera och nöja sig med ett ungefärligt svar. (J. G. Miller 1962).  

En mycket specifik form av temporär withdrawal har studerats av Chance 

York & Jason Turcotte, nämligen människor som tar ”facebooksemester” – ett 

tillfälligt avbrott från Facebook under några veckor eller längre. Studien under-

sökte skälen bakom avbrotten. Majoriteten av människorna i studien som hade 

tagit en paus från Facebook och sedan återvänt motiverade sitt avbrott med att 

Facebook hade blivit en kognitiv eller social börda. (York & Turcotte 2015, s. 60). 

 

Värt att notera är att mycket av drivkrafterna bakom information avoidance är av 

emotionell art. Obehagliga känslor såsom osäkerhet, oro, rädsla och stress präglar 

många beslut att undvika information, likväl som känslor av förväntan och spän-

ning. Det emotionella är tydligt betonat vid förklaringar av information avoidance. 

En del forskare, särskilt inom ekonomisk forskning, har dock föreslagit att in-

formation avoidance ibland kan vara rationellt motiverat. Man talar då om ration-

al ignorance. Man hävdar att priset man betalar (i form av uppmärksamhet, tid, 

känslomässigt engagemang och eventuellt pengar) för att söka, ta del av och be-

handla information måste stå i relation till nyttan av informationen för att det ska 

kunna sägas vara rationellt att söka den. Om priset överstiger nyttan är det mer 

rationellt att undvika informationen. (Narayan, Case & Edwards 2011, s. 2). Till 

exempel visar Karine Nyborg (2011) i en studie att information om behovet av 

välgörenhet kan leda till känslor av moraliskt ansvar hos människor. Information-

en leder till att ansvarskännande individer bidrar, men gör också att de i större 

utsträckning undviker sådan information, för att undvika tyngden av ansvarskäns-

lorna. 

If moral responsibility is a burden to the individual, and if, moreover, this burden is to some 
extent endogenous to her, there is an incentive to avoid situations which may face the individ-
ual with a heavier burden of responsibility. Economic analysis of voluntary contributions 
needs to take this into account. Although a duty-oriented consumer might contribute a lot the 
moment she has accepted a personal responsibility for an issue, she might go to quite some 
lengths to avoid being faced with that responsibility. (Nyborg 2011, s. 271) 

Nyborg visar att ju mindre skillnad en individ tror att ett bidrag gör, desto större 

ansträngningar gör hon sig för att undvika information om dess verkliga värde. 
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Detta är, menar hon, ett rationellt undvikande. Ju mindre värde man initialt till-

skriver ett välgörenhetsbidrag, desto större är risken att dess verkliga värde övers-

tiger ens ursprungliga uppskattning. Informationen om hur det förhåller sig kom-

mer då sannolikt kräva en omvärdering och i förlängningen att man känner ett 

större ansvar. Sannolikheten att informationen ska visa att välgörenhetsbidraget 

gör mindre nytta än man ursprungligen trodde (vilket skulle innebära ett mindre 

moraliskt ansvar) är i detta fall låg, varför det är rationellt att undvika informat-

ionen. (Nyborg 2011, s. 271) 

César Martinelli (2007) visar på liknande resultat i en studie om röstningsbe-

teende. Han visar att ju större val, sett till antalet röstande, desto mindre benägna 

är deltagarna att söka information om alternativen innan de lägger sin röst. I och 

med att informationen har ett fast pris (återigen i form av uppmärksamhet, tid, 

engagemang eller pengar) oavsett antalet röstande i valet, medan den egna rösten 

däremot minskar i värde allteftersom deltagarantalet ökar, blir informationen 

följaktligen en sämre affär ju större valet är. Priset för informationsunderlaget står 

då inte längre i relation till graden av inflytande och därmed den nytta informat-

ionen kan göra. (Martinelli 2007). 

Trots dylika exempel på rationellt undvikande av information ses information 

avoidance huvudsakligen som emotionellt motiverat. Rationella motiveringar till 

begränsningar av informationsintaget går istället ofta under benämningen satisfi-

cing.  

Forskning om satisficing 

Satisficing syftar på en process för beslutsfattande genom vilken en person kan 

komma fram till att en viss utväg eller lösning är tillräcklig för att uppfylla ens 

mål. Detta snarare än att söka den perfekta lösningen. (Prabha m.fl. 2007, s. 76). 

Man nöjer sig med en lösning som upplevs som godtagbar. Beslutet att nöja sig 

och avbryta sökningen styrs av olika stoppregler. Dessa är nödvändiga för att en 

informationssökning inte ska pågå i all oändlighet i jakten på ett slutgiltigt, defini-

tivt svar – ett svar som kanske inte ens existerar, eller som är omöjligt att komma 

fram till inom den mänskliga rationalitetens begränsningar. (Simon 1979, s. 3). 

Därmed fungerar satisficing som en rationellt betonad strategi för att förhindra 

information overload – att ta till sig lagom mycket information för att möta beho-

ven, istället för att drunkna i all tillgänglig information (Bawden & Robinson 

2009, s. 185). Det handlar lika mycket om att identifiera sina behov för att kunna 

avbryta sökandet när dessa mötts, som det handlar om att kunna anpassa sin am-

bitionsnivå (och de krav man ställer på ett tillfredsställande resultat) så den kan 

uppnås. 

Denise Agosto (2002) har undersökt unga kvinnors webbsökningsbeteende 

med fokus på hur de tillämpar satisficing i sökandet. Resultaten av studien visade 
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att deltagarna mycket riktigt avslutade sitt sökande när de hade hittat något som 

tillgodosåg deras behov och ambitionsnivåer, och detta var också den huvudsak-

liga stoppregeln. Men utöver detta hade de också tillämpat andra stoppregler som 

avslutade sökandet redan innan ett sådant tillfredsställande alternativ hade påträf-

fats. De ”nöjde sig” med mindre än vad som ursprungligen hade betraktats som ett 

tillfredsställande svar om någon av de andra stoppreglerna inträdde först. Dessa 

stoppregler inkluderade:  

 Fysiskt obehag (från att sitta länge vid datorn) 

 Långtråkighet 

 Tidsbegränsning 

 ”Information snowballing” (att samma information upprepas av flera käl-

lor) 

(Agosto 2002, s. 24) 

Chandra Prabha m.fl. hittade samma stoppregler i en senare studie av studenters 

och universitetslärares stoppregler, och kunde utöver de ovan nämnda tillägga: 

 Sökningen upplevs som uttömmande (mer information finns inte) 

(Prabha m.fl. 2007, s. 83–84) 

Lisl Zach (2005) har istället studerat hur olika kulturförvaltare söker information i 

yrket, och hur de fattar beslut om att avsluta sökprocessen. De huvudsakliga fak-

torerna som påverkade beslutet var graden av trygghet (mängden hittad informat-

ion, dess relevans och säkerhet) och tidsbegränsningar. Då konflikter uppstod mel-

lan dessa faktorer tillämpade deltagarna satisficing. Även om deltagarna inte 

kände sig helt bekväma med de resultat informationssökningen genererat kunde de 

nöja sig med den då tiden som avsatts åt uppgiften tog slut. Detta gällde särskilt i 

fråga om enklare uppgifter. Då beslut av större vikt skulle fattas spelade tidsbe-

gränsningar mindre roll och tryggheten i uppgiften styrde längden på informat-

ionssökningen. Således påverkades stoppreglerna mycket av den kontext i vilken 

informationen söktes. (Zach 2005, s. 30–31). 

Bawden & Robinson menar att satisficing som strategi skiljer sig från inform-

ation avoidance, såsom filtering och withdrawal, på en viktig punkt: satisficing är 

rationellt motiverat. 

[I]t is important to note that satisficing must be carried out rationally; there must be some 
clear rationale as to why decisions are being taken. If this is not the case – and one must sus-
pect that often it is not – then this behaviour reduces to information avoidance, or a random 
and contingent selection of sources and material. We may distinguish these two cases as ap-
propriate (good) satisficing and inappropriate (bad) satisficing respectively. (Bawden & Ro-
binson 2009, s. 185) 
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De menar alltså att skillnaden mellan satisficing och information avoidance ligger 

i graden av rationalitet bakom beslutet att sluta söka information. ”Bad satisfi-

cing” och information avoidance bygger således på något annat än rationella be-

slut. Förmodligen avses affekt av något slag.  

Forskning om informationssökning och affekt 

Inom informationsvetenskapen har de affektiva aspekterna av informationssök-

ning i stor utsträckning nonchalerats, i jämförelse med de mer dominerande kogni-

tiva faktorerna. Möjligen beror det på svårigheten i att studera det emotionella. 

(Savolainen 2015). En del av svårigheten ligger enbart i definitionen och särhål-

landet av de olika termer som används (emotion, feeling, mood, attitude med 

flera), där ingen konsensus råder för tillfället (Lopatovska & Arapakis 2011, s. 

576; Mulligan & Scherer 2012). Ändå har intresset för de affektiva perspektiven 

ökat inom såväl biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning som inom 

andra discipliner (Julien, McKechnie & Hart 2005, s. 454).  

Carol Kuhlthau var tidig med att inkorporera känslor i sin modell av informat-

ionssökningsprocessen. I sin modell beskrivs informationssökningsprocessen uti-

från tre aspekter: känslor, tankar och handlingar. Varje steg i processen kopplas 

således till känslor såsom ovisshet, optimism, frustration, tillfredsställelse och 

besvikelse. (Kuhlthau 2005). Ovisshet (uncertainty) har givits relativt stor upp-

märksamhet inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning vid studiet 

av människors informationssökning. Ibland beskrivs det som en negativ känsla 

(osäkerhet, tvivel på den egna förmågan) såsom i Kuhlthaus modell, medan den 

andra gånger ses som det som initierar själva sökandet, närmast som en frågeställ-

ning. (Parker & Berryman 2007, s. 86).  

Ovisshet har spelat dubbla roller i forskningen som både affektivt och kogni-

tivt tillstånd. Samma problem ställs vi inför i förståelsen av intresse, som också 

kan betraktas som tillhörande endera området. (Savolainen 2015). Några tydliga 

gränsdragningar mellan det affektiva och det kognitiva kan alltså vara svåra att 

göra, vilket ytterligare försvårar kartläggningen av det affektivas roll vid informat-

ionssökning. Denna svårighet till trots har en del studier ändå genomförts på om-

rådet. 

Crystal Fulton (2009) har studerat positiv affekt och dess inverkan på inform-

ationssökning. Hon genomförde intervjuer med 24 personer som släktforskade på 

fritiden om deras informationssökning relaterad till detta. Alla hade de ett stort 

intresse för släktforskning. De beskrev det som en besatthet eller ett beroende. 

Känslor av upprymdhet, iver och förväntan präglade aktiviteten. Positiv affekt var 

utan tvekan en central drivkraft i informationssökandet. (Fulton 2009). 

I en studie om hur humöret påverkar tillämpandet av selective exposure visar 

Eva Jonas, Verena Graupmann & Dieter Frey (2006) att deltagare hos vilka man 



 21 

framkallat ett dåligt humör i större utsträckning sökte bekräftande information till 

stöd för de beslut de fattat. Ett gott humör ledde till mer balanserade sökningar. 

(Jonas, Graupmann & Frey 2006, s. 13). 

Savolainen (2014) har fokuserat på känslornas roll som motivation för såväl 

sökande som undvikande av information. Han visar att känslor motiverar oss till 

att påbörja, utvidga, avgränsa och avsluta en informationssökning, eller att und-

vika att söka information helt och hållet. Påbörjandet och utvidgandet av en sök-

ning kan drivas av både positiva och negativa känslor såsom nyfikenhet, optim-

ism, förvirring eller tvivel medan avgränsandet och avslutandet av en sökning 

huvudsakligen orsakades av negativa känslor såsom frustration eller ångest, men 

också kunde bero på känslor av tillfredsställelse. Beslut att undvika informations-

sökning karaktäriserades av negativa känslor såsom ångest, rädsla och motvilja. 

Positiva känslor förknippas alltså huvudsakligen med påbörjandet och utvidgandet 

av en sökning, medan negativa känslor kan påverka alla delar av informationssök-

ningsprocessen. Savolainen noterade också att positiva känslor främst spelar in i 

en vardags- eller fritidskontext, medan negativa känslor driver informationssök-

ningen i både vardags- och arbetslivskontexter. (Savolainen 2014, s. 64). 

 

Jennifer Lerner m.fl. (2015) beskriver hur känslor på olika sätt influerar beslutsfat-

tande (vilket förstås inkluderar de beslut som fattas inom ramen för informations-

sökning). De gör skillnad på integral emotions som är känslor som uppstår ur det 

beslut som ska fattas (till exempel oro inför en investering eller ilska över en part-

ners otrohet) och incidental emotions som är känslor som ”spiller över” från en 

tidigare händelse eller humör till ett orelaterat beslut (Lerner m.fl. 2015, s. 802–

803).  

I synnerhet de senare utgör ofta icke önskvärda influenser i beslutsfattande där 

exempelvis ilskan efter ett gräl med en partner kan dröja sig kvar och påverka hur 

man beter sig i ett samtal med sin chef. För att reducera sådana oönskade effekter 

av känslor kan olika strategier tillämpas. Lerner m.fl. tar upp fördröjning, bort-

trängning, omprövning och något de kallar ”the dual-emotion solution”. Fördröj-

ning handlar om att skjuta upp ett beslut (”sova på saken”) för att försäkra sig om 

att det inte influeras av orelaterade känslor. Bortträngning går ut på att kognitivt 

kämpa emot känslorna (”kontrollera sin ilska”) – en strategi som förekommer, 

men som inte rekommenderas av författarna då det i värsta fall istället kan intensi-

fiera känslorna som man vill motverka. Omprövning är ett försök att tänka bort 

oönskade känslor med rationellt färgade argument (”det är ju inte hela världen”) 

medan "the dual-emotion solution” innebär att man motverkar en känslostämning 

med en annan. Till exempel kan man tänka sig att ett beslut att söka information 

om ett jobbigt ämne förläggs till en tidpunkt då man känner sig glad och optimist-

isk. (Lerner m.fl. 2015, s. 811–812). Alla dessa strategier går i grund och botten ut 

på att rationalisera bort de känslor som upplevs som kontraproduktiva. Att besegra 

känslorna kognitivt. 
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Känslor fyller dock oftast en funktion. Enligt Paul Slovic m.fl. (2004) har man 

inom psykologin talat om två olika system för att processa potentiell risk, ett ana-

lytiskt system och ett erfarenhetsbaserat system. Det analytiska arbetar långsamt, 

logiskt och med viss ansträngning medan det erfarenhetsbaserade arbetar snabbt 

genom att associera känslor till tidigare erfarenheter, nästan automatiskt. Det erfa-

renhetsbaserade, emotionella systemet har klara evolutionära fördelar och utgör ett 

livsviktigt verktyg för att utvärdera den omedelbara situationen utifrån faktorer 

såsom fara. (Slovic m.fl. 2004). Att rationalisera bort sådana känslor inför ett be-

slut vore i många situationer allt annat än rationellt. 

 

Sammanfattningsvis har här givits en översikt över forskningen om information 

overload och information avoidance i olika kontexter samt avseende olika sorters 

information. Forskningen om undvikande av offentlig information, såsom inform-

ation om kriser och konflikter i världen, är ett jämförelsevis sparsamt utforskat 

område där denna uppsats förhoppningsvis kan bidra till en ökad förståelse. 

Forskningen om strategier såsom filtering och withdrawal har presenterats, liksom 

den om den mer rationellt betonade strategin satisficing. Forskarnas olika syn på 

det rationellas och det affektivas roll vid informationssökning och undvikande av 

information har belysts, med ett visst fokus på det affektiva då det förefaller vara 

en delvis förbisedd men nödvändig pusselbit för att kunna förstå de informations-

beteenden som här ska undersökas.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Studien har som utgångspunkt en fenomenologisk kunskapssyn. I kvalitativa stu-

dier står fenomenologin för ”ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktö-

rernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem enligt anta-

gandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är.” 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 42). Fokus ligger alltså på människors upplevelser 

av och egna sätt att förstå sin verklighet, sina beteenden och tankar. Till hjälp för 

analys och jämförelse av resultaten kommer en beslutsteoretisk ansats tillämpas.  

Först presenteras den definition och syn på information avoidance som utgör 

en utgångspunkt för uppsatsen. Sedan följer en beskrivning av de strategier som 

kommer användas för att strukturera intervjumaterialet. Slutligen kommer valet av 

beslutsteori att kort motiveras, och därefter presenteras teorin om bounded rat-

ionality samt de modifikationer av teorin som senare tids forskning om känslors 

inverkan på beslutsfattande har bidragit till. 

Information avoidance 

Information avoidance har berörts inom många olika forskningsfält, däribland 

biblioteks- och informationsvetenskap, beteendepsykologi, medicin och medie- 

och kommunikationsvetenskap. Kate Sweeny m.fl. (2010) har försökt samla ihop 

den ganska spretiga kunskapen inom dessa olika fält, och har utifrån det ringat in 

vad de anser att information avoidance är. Det är deras definition och terminologi 

jag har valt att utgå ifrån i denna uppsats, då dessa förefaller vara de mest välut-

vecklade. Nedan följer en redogörelse för deras syn på information avoidance, 

samt hur den förhåller sig till andra närbesläktade begrepp.  

Sweeny m.fl. definierar information avoidance som:  

[…] any behavior intended to prevent or delay the acquisition of available but potentially un-
wanted information. (Sweeny m.fl. 2010, s. 341) 

Information avoidance kan ske både aktivt och passivt. Man kan välja att aktivt 

stänga av TV:n när nyheterna börjar, eller be någon att inte avslöja viss informat-

ion. Man kan också passivt låta bli att gå in på vissa webbsidor, eller avstå från att 

ställa frågor. Information avoidance kan också vara antingen temporär eller per-
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manent. Man kan med andra ord undvika information med avsikt att ta del av den 

vid ett senare tillfälle, eller för att avstå den helt och hållet. (Sweeny m.fl. 2010, s. 

341). Temporär information avoidance kan exempelvis vara att som blivande för-

älder välja att inte få reda på barnets kön förrän vid födseln, medan permanent 

information avoidance kan vara att låta bli att fråga en partner om denne någon 

gång varit otrogen. 

Sweeny m.fl. identifierar också tre skäl, eller motiverande faktorer, till varför 

information undviks: 

a) Informationen kan kräva en omprövning av övertygelser 

b) Informationen kan kräva obekväma ageranden eller förändringar 

c) Informationen eller beslutet att ta del av den kan ge upphov till obehagliga 

känslor, eller minska behagliga känslor 

Dessa faktorer kan verka en och en, eller tillsammans i olika kombinationer. 

(Sweeny m.fl. 2010, s. 342). De opererar dock inte i ett vakuum, utan balanseras 

hela tiden mot motiverande faktorer att söka information, såsom nyfikenhet eller 

informationens potential att reducera osäkerhet, ge upphov till positiva känslor 

eller reducera negativa känslor. (Sweeny m.fl. 2010, s. 344).  

Det slutgiltiga beslutet att söka eller undvika information – efter att de moti-

verande faktorerna för att antingen undvika eller söka information har vägts mot 

varandra – beror förstås på den specifika situationen man befinner sig i. Situation-

ella faktorer som påverkar sannolikheten för information avoidance kan enligt 

Sweeny m.fl. vara: 

a) Upplevd kontroll över informationens konsekvenser 

b) Upplevd tillgång till resurser för att hantera informationen 

c) Upplevd grad av tillgänglighet och tolkningsbarhet hos informationen 

d) Förväntningar på informationens innehåll 

(Sweeny m.fl. 2010, s. 345) 

Det rör sig alltså om både informationens art, individens resurser och eventuella 

verktyg för informationshantering. Om konsekvenserna av informationen upplevs 

som kontrollerbara och informationen har potential att förbättra situationen – 

såsom ett besked om huruvida man lider av en behandlingsbar sjukdom eller inte 

– är sannolikheten större att man väljer att ta del av informationen. Om konse-

kvenserna däremot upplevs som svåra eller omöjliga att kontrollera eller avhjälpa 

– såsom uppdagandet av en stor ekonomisk skuld – väljer man i större utsträck-

ning att undvika informationen. Människors upplevelser av sina egna möjligheter 
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och resurser att hantera informationen beror på många faktorer såsom mental för-

beredelse, socialt stöd, ekonomi och andra stabilitetsfaktorer (Sweeny m.fl. 2010, 

s. 345–346). Slutligen ökar sannolikheten för undvikande om informationen upp-

levs som svårtillgänglig eller svårbegriplig. Om man måste lägga ner möda för att 

finna informationen, eller betvivlar sin förmåga att tolka den så krävs det mer av 

motiverande faktorer för att väga upp för de förväntade besvären. Ett sådant ex-

empel skulle kunna vara förväntningar på informationens innehåll. Om man tror 

att den eftersökta informationen kommer generera tillräckligt stora positiva effek-

ter i form av glada besked, intressanta upplysningar eller kunskaper som kan ge 

fördelar eller andra möjligheter så tenderar människor att motiveras till extra an-

strängningar. (Sweeny m.fl. 2010, s. 346). 

 

Ett närbesläktat begrepp är selective exposure. Selective exposure har länge stude-

rats inom psykologin och syftar på en tendens hos människor att söka information 

som bekräftar tidigare kunskaper, åsikter och övertygelser, och att undvika sådant 

som utmanar dessa övertygelser. (Case 2012, s. 109). Detta är förstås i allra högsta 

grad en form av information avoidance. Sweeny m.fl. menar att skillnaden mellan 

selective exposure och information avoidance är att selective exposure avser und-

vikande av information vars innehåll till viss del är känt – sådant man vet stämmer 

eller inte stämmer överens med egna uppfattningar. Ren information avoidance rör 

enligt Sweeny m.fl. undvikande av information vars innehåll är okänt. (Sweeny 

m.fl. 2010, s. 341).  

För denna uppsats syften betraktas selective exposure som en variant av in-

formation avoidance, eftersom det är svårt att skilja på vad människor vet om in-

formation som de inte har tagit del av, och vad de tror sig veta om den. Både in-

formation avoidance och selective exposure bygger trots allt på antaganden eller 

misstankar om informationens innehåll och art. Skillnaden ligger i graden av sä-

kerhet i antagandet och motiven bakom, där selective exposure utmärks av stor 

upplevd säkerhet i bedömningen av innehållet och motiveras av just oviljan att 

utmana de egna övertygelserna. 

Ett annat närbesläktat begrepp är knowledge dismissal. Knowledge dismissal 

innebär att man avfärdar information som upplevs som felaktig eller på något vis 

utgör ett hot mot den egna världsbilden. Det är inte att betrakta som information 

avoidance trots att man undviker att ta till sig informationen, eftersom ett avfär-

dande av information kräver att man har tagit del av den för att kunna göra den 

bedömningen. Man accepterar den inte, men har tagit del av dess innehåll. 

(Sweeny m.fl. 2010, s. 324). 

För att sammanfatta det hela kan information undvikas i olika stadier. Detta il-

lustreras i figur 2 nedan. Om man tänker sig en väg som passerar genom informat-

ionen och slutar i accepterandet av densamma, så utgör de olika formerna för att 

undvika information olika möjliga avtagsvägar. Den första avtagsvägen, informat-

ion avoidance, dyker upp i samband med att man varseblir potentiell information 
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och låter en undvika den helt. Den andra avtagsvägen, selective exposure, uppstår 

som ett alternativ till informationen när man insett (eller tror sig inse) vilket inne-

håll denna erbjuder, och låter en välja något som stämmer bättre överens med de 

egna övertygelserna. Den tredje avtagsvägen, knowledge dismissal, visar sig först 

efter att informationen har passerats och granskats, och låter således inte undvika 

informationen, utan erbjuder endast en möjlighet att undvika att acceptera den. 

 

 

Figur 2. Information avoidance, selective exposure och knowledge dismissal 

Strategier för information avoidance 

Utöver att avvärja specifik, oönskad information kan information avoidance också 

förhindra en mer generell information overload. Information avoidance kan då ske 

genom tillämpandet av olika strategier för att begränsa informationsintaget.  

Information overload är på sätt och vis ett extremt tillstånd då en individs stra-

tegier för att hantera information har visat sig vara otillräckliga. Idealet är förstås 

att begränsa och filtrera informationsflödet redan innan information overload upp-

står. Clay Shirky uttryckte detta under ett tal på Web 2.0 Expo i New York 2008 

med orden: ”It’s not information overload. It’s filter failure.” (Shirky 2008). Vad 
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Shirky menade med detta är att problemet inte är mängden tillgänglig information, 

utan vår bristande förmåga att filtrera den: 

What we're dealing with now isn’t information overload, because we're always dealing with 
information overload. […] So if that’s the normal case, then thinking about information over-
load isn't actually describing the problem; thinking about filter failure is. (Shirky 2008, 04:53) 

Informationskompetens framhålls av flera forskare som en möjlig förebyggande 

åtgärd för att förhindra problemet med information overload. Informationskompe-

tens brukar inkludera bland annat färdigheter i informationssökning, värdering och 

användning av information. Utvecklandet av strategier för urval och bortval av 

information, och därmed återtagandet av kontrollen över informationsintaget, 

torde komma som en följd av dessa färdigheter. (Benselin & Ragsdell 2015, s. 12; 

Bawden, Holtham & Courtney 1999, s. 253).  

Oavsett om åtgärder vidtas före eller efter det att känslor av information 

overload uppstått, har studier på området kunnat identifiera några olika strategier 

som används för att reglera informationsintaget. I min studie utgår jag delvis från 

de strategier Savolainen fann i sin undersökning av miljöaktivisters informations-

sökning, nämligen filtering och withdrawal. Hans studie, vars resultat redogjordes 

kort för under kapitlet om tidigare forskning, är den som ämnesmässigt ligger 

närmast denna uppsats i och med att båda behandlar information overload och 

undvikande i en vardagskontext och avseende information av offentlig karaktär – 

information som inte nödvändigtvis har några personliga implikationer för den 

som undviker den. Således kan de strategier han identifierade förväntas vara aktu-

ella också i denna studie och kunna bidra till att strukturera de empiriska fynden. 

Därför bereds de ytterligare utrymme och en utförligare beskrivning här.  

Filtering-strategin går ut på att systematiskt filtrera bort oanvändbar informat-

ion från de valda källorna. Savolainen framhåller att denna strategi kräver en sys-

tematisk och disciplinerad bedömning av källornas innehåll (Savolainen 2007, s. 

619). Med andra ord är det en strategi som kräver en viss nivå av informations-

kompetens. Withdrawal-strategin beskrivs som mer affekt-driven och fokuserad 

på att värja sig från en överväldigande mängd information. Den går ut på att be-

gränsa antalet källor man har tillgång till, till exempel genom att sluta titta på TV-

nyheter eller att uteslutande läsa kulturbilagan i morgontidningen. (Savolainen 

2007, s. 618). Den huvudsakliga skillnaden mellan strategierna menar Savolainen 

är att:  

[…] the filtering approach focuses on information content, while the withdrawal strategy op-
erates on a more general level and primarily directs attention to information sources that 
should be avoided. (Savolainen 2007, s. 617).  

Withdrawal är alltså att betrakta som ett trubbigare verktyg än filtering och man 

riskerar därmed att utesluta också en hel del relevant information. Däremot är det 
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en effektiv strategi för att med enkla medel minska informationsintaget avsevärt. 

Filtering å andra sidan är en tidsödande strategi som kräver en systematisk ge-

nomgång av enskilda informationssegment. Urvalet sker då inte på källnivå, utan 

efter en översiktlig bedömning av informationens innehåll. Det faktiska innehållet 

kan förstås skilja sig från individens förväntningar på det, och också här kan alltså 

relevant information filtreras bort efter en felbedömning av en rubrik eller lik-

nande, men bortfallet bedöms ändå bli avsevärt mindre än för den som tillämpar 

withdrawal-strategin. 

I teorin är filtering och withdrawal två olika strategier, men i praktiken kom-

binerar människor dem för att på bästa sätt hantera stora informationsflöden (Sa-

volainen 2007, s. 619). Ingen ägnar sig åt withdrawal utan att också i någon mån 

filtrera återstoden av information, och ingen filtrerar heller all världens informat-

ion, utan man måste tvunget begränsa inflödet till att börja med. 

Savolainen urskiljer också queueing som en strategi för att hantera informat-

ion som upplevs som relevant, men ändå måste filtreras bort på grund av tidsbrist 

eller att annan information prioriteras. Man sparar då informationen till ett senare 

tillfälle, och placerar den i en mental ”kö”. (Savolainen 2007, s. 618). Queueing är 

alltså en form av filtering för de tillfällen när också det material som bedöms som 

relevant överstiger den tid eller ork man har, efter att det oanvändbara har gallrats 

bort. 

Savolainen använder inte själv begreppet information avoidance när han talar 

om dessa strategier, men utifrån Sweenys m.fl. definition av information 

avoidance (beteenden som syftar till att förhindra eller uppskjuta mottagandet av 

tillgänglig men potentiellt oönskad information) kan filtering, withdrawal och 

queueing utan svårighet betraktas som former av information avoidance. Vid filte-

ring handlar det om ett undvikande av irrelevant eller på annat sätt oönskad in-

formation, vid withdrawal rör det sig om ett undvikande av specifika källor eller 

kanaler, och vid queueing skjuts mottagandet av informationen upp till ett senare 

tillfälle – den undviks alltså temporärt. Information avoidance kan således betrak-

tas som en övergripande strategi för att undvika information overload, eller för att 

hantera den när den väl har uppstått. 

Beslutsteori 

En teoretisk utgångspunkt för denna studie är att informationssökning betraktas 

som en serie beslut. Alla medvetna handlingar kan sägas grunda sig i beslut om att 

göra eller inte göra saker, och informationssökning är inget undantag. Det är ett 

beslut att börja söka information, vilka källor man väljer att vända sig till avgörs 

genom beslut i flera steg, och när man till slut avbryter sökningen är det ett beslut 

man fattar. Att låta bli att påbörja en sökning, skjuta upp sökningen eller begränsa 

den på olika sätt utgör också beslut.  
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Utifrån denna utgångspunkt kommer en beslutsteoretisk ansats att tillämpas i 

analysen av studiens resultat. Då Herbert Simons begrepp satisficing är etablerat 

inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning och kommer att figurera 

också i denna studie, förefaller det naturligt att ta Simons teori om bounded rat-

ionality som beslutsteoretisk utgångspunkt då satisficing utgör en integrerad del av 

teorin. Simons bounded rationality kommer i analysen kompletteras med de fram-

steg man på senare år gjort inom forskningen om känslornas roll vid beslutsfat-

tande, detta enligt Yaniv Hanochs syn på hur känslor kan integreras i Simons te-

ori. 

Bounded rationality har tillämpats tidigare inom biblioteks- och informations-

vetenskaplig forskning. Det kanske största bidraget till forskningsfältet är just be-

greppet satisficing som använts mycket i diskussioner om användares informat-

ionssökningsbeteende (Hines 2009, s. 81–82). Bland annat använder Agosto sig av 

bounded rationality och satisficing för att förklara ungdomars beslutsfattande på 

webben (Agosto 2002). Samantha Hines (2009) argumentar i artikeln ”Librarians 

at the Bounds of Rationality: How Bounded Rationality Can Help Us Help Ot-

hers” för att Simons teori om bounded rationality kan användas på många områ-

den inom forskningsfältet. Hon skriver bland annat att: 

In the library world, we must deal with the consequences of decisions – whether a user goes to 
the library Website or Google when beginning research; how users select articles, books, and 
other resources to meet their needs; and if and how users ask librarians for assistance. (Hines 
2009, s. 81) 

Bounded rationality, menar hon, kan bidra till en bättre förståelse för hur biblio-

teksanvändare och människor i allmänhet fattar beslut – till exempel under in-

formationssökningsprocessen. Ökad kunskap om hur användarna fattar beslut för-

bättrar förutsättningarna att hjälpa dem. (Hines 2009, s. 85). 

Bounded rationality 

Under femtiotalet formulerade ekonomen Herbert Simon sina tankar kring hur 

människan fattar beslut och myntade därmed begreppet bounded rationality. Detta 

gjorde han som ett svar på de ekonomiska modeller och teorier som då utgick från 

att människor som ställs inför ett val identifierar och undersöker samtliga alterna-

tiv, betänker konsekvenserna av vart och ett – både kortsiktigt och långsiktigt – 

och gör en sannolikhetsberäkning för olika scenarier och framtida förhållanden, 

varefter de slutligen fattar optimala beslut på fullständigt rationella grunder. 

(Hanoch 2002, s. 4). Problemen med en sådan modell för beslutsfattande är 

många. Simon (och många efterföljande forskare inom både ekonomi och psyko-

logi) använde bounded rationality för att sticka hål på myten om optimering ge-

nom att visa på de orealistiska krav på individers kunskaper, kognitiva förmågor, 
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tid och uppmärksamhet som en sådan optimal beslutsprocess ställer. Gerd Gi-

gerenzer & Reinhard Selten påpekar också att optimering ofta baseras på osäkra 

antaganden, eftersom framtiden i mycket liten utsträckning kan beräknas med sä-

kerhet, och att alla försök till optimala beräkningar och strategier därför ändå löper 

risk att resultera i suboptimala konsekvenser. (Gigerenzer & Selten 2001, s. 4). 

Simon var alltså skeptisk till den rådande uppfattningen om människans rat-

ionalitet, men var noga med att poängtera att han inte heller menade att människan 

skulle vara irrationell. Människan är rationell i den bemärkelsen att hon vanligtvis 

har skäl för sina handlingar, menade han, och sa att ”almost all human behavior 

consists of sequences of goal-oriented actions.” (Simon 1985, s. 297). Det som 

brukar kallas irrationalitet ser Simon istället som själva essensen av bounded rat-

ionality:  

When, in spite of the evidence for this goal-oriented character of human behavior, we call 
some of that behavior ”irrational,” we may mean any one of several things. We may deem be-
havior irrational because, although it serves some particular impulse, it is inconsistent with 
other goals that seem to us more important. We may deem it irrational because the actor is 
proceeding on incorrect facts or ignoring whole areas of relevant fact. We may deem it irra-
tional because the actor has not drawn the correct conclusions from the facts. We may deem it 
irrational because the actor has failed to consider important alternative courses of action. If 
the action involves the future, as most action does, we may deem it irrational because we 
don’t think the actor uses the best methods for forming expectations or for adapting to uncer-
tainty. All of these forms of ”irrationality” play important roles in the lives of every one of us, 
but I think it is misleading to call them ”irrationality.” They are better viewed as forms of 
bounded rationality. (Simon 1985, s. 297) 

Människor beter sig alltså rationellt i förhållande till sina personliga mål och kog-

nitiva förutsättningar. Att fatta beslut utan att ha tagit all tillgänglig information i 

beaktande eller utan att inse konsekvenserna av ett visst alternativ är inte att fatta 

irrationella beslut, det är att fatta beslut baserat på en begränsad rationalitet, det 

vill säga efter bästa förmåga under rådande omständigheter – vilket är fullständigt 

rationellt. Att vänta med att fatta ett beslut tills varenda möjligt alternativ utretts 

fullständigt och alla möjliga konsekvenser av de olika alternativen sannolikhetsbe-

räknats vore däremot irrationellt, och i vissa situationer livsfarligt. I mötet med en 

uppretad grizzlybjörn vore det förmodligen bättre att agera snabbt än att stå kvar 

och göra en omsorgsfull utvärdering av situationen. 

Istället för att försöka optimera vinsterna av ett beslut och välja bästa möjliga 

lösning menar Simon att människan överväger olika alternativ tills ett som upp-

fyller eller överträffar de krav man har ställt upp upptäcks (Simon 1957, s. 263). 

Istället för att söka det optimala svaret söker man ett som är godtagbart. Männi-

skan ägnar sig alltså åt satisficing för att kunna fatta beslut där alternativen är oö-

verskådliga.  



 31 

Satisficing 

Satisficing har redan tagits upp i genomgången av tidigare forskning men ska ren-

deras en mer ingående beskrivning här då det betraktas som ytterligare en strategi 

för hantering av information som kan medverka till tolkningen av de empiriska 

resultaten i denna studie.  

Ordet satisficing kommer från en blandning av sufficing och satisfying (till-

räckligt och tillfredsställande). Simon menar att eftersom sökandet efter besluts-

underlag i princip kan fortsätta i all oändlighet krävs det stoppregler som avbryter 

informationssökandet. Satisficing bygger på sådana stoppregler som avgör när 

sökandet kan upphöra och ett tillräckligt bra alternativ godtas. (Simon 1979, s. 3).  

Satisficing behöver alltså inte innebära att man hittat information som man är nöjd 

med utifrån sina ursprungliga målsättningar, utan kan avse att man hittat informat-

ion som man nöjer sig med eftersom fördelarna med att söka mer information (av 

potentiellt högre relevans) inte överväger nackdelarna med att behöva fortsätta 

sökandet. Simon poängterar att ambitionsnivån för sökandet – och därmed vad 

som bedöms som ett tillfredsställande resultat – är justerbar. Om man istället för 

att se till ett enskilt beslut betraktar en sekvens av beslut (såsom dem som fattas 

under en informationssökningsprocess) så inser man att besluten inte existerar i 

något vakuum, utan påverkar varandra. Vad som bedöms som ett otillfredsstäl-

lande resultat i början av en söksekvens kan allteftersom alternativen utforskas 

komma att betraktas som allt mer tillfredsställande. Efter några misslyckade för-

sök att nå ett sökresultat som motsvarar förväntningarna kan ambitionsnivån sän-

kas. På samma sätt kan ambitionsnivån höjas om man med några initiala sökning-

ar hittat stora mängder av relevant information och anar att det kan vara ett tack-

samt område att utforska ytterligare. (Simon 1957, s. 253). På detta sätt, genom att 

justera ambitionsnivån, kan människor nöja sig genom tillämpandet av satisficing, 

fastän de ursprungligen fastslagna kriterierna för ett lyckat resultat inte har upp-

nåtts. Behoven omvärderas för att möjliggöra ett slut på sökandet. 

Satisficing som strategi skiljer sig från filtering och withdrawal genom att det 

inte kan betraktas som en form av information avoidance. Det är rationellt under-

byggt, baserat på medvetna beslut att avsluta en informationssökning när ett till-

räckligt bra svar funnits. (Bawden & Robinson 2009, s. 185). Satisficing är en 

förhandling där fokus ligger på den information man har, ställd mot den informat-

ion man tycker sig behöva. Information avoidance å andra sidan fokuserar på den 

information man inte vill ha. 

Bounded rationality och känslor 

Simon menade själv att hans teori om bounded rationality inte var komplett. Han 

insåg att genom att enbart se till rationalitet och kognitiva processer så kunde ing-

en fullständig bild skapas av människans beslutsprocesser. Också hennes känslor 
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måste på något vis inkluderas i ekvationen. I sin bok Reason in Human Affairs 

skriver han: 

Hence, in order to have a complete theory of human rationality, we have to understand what 
role emotion plays in it. (Simon 1983, s. 29) 

 

Att känslor påverkar beslutsfattande var han således säker på, frågan är på vilka 

sätt. Yaniv Hanoch har i sin artikel ”’Neither an angel nor an ant’: Emotion as an 

aid to bounded rationality” försökt identifiera på vilka sätt känslor kan komplet-

tera Simons teori om bounded rationality, och ger förslag på flera funktioner som 

forskningen visat att känslorna kan fylla (Hanoch 2002).  

Traditionellt sett har känslor betraktats som irrationella och oberäkneliga och 

som ett slags hinder för förnuftet. På senare tid har dock känsloforskningen börjat 

visa på att känslor tvärt om kan vara både rationella och viktiga verktyg för be-

slutsfattande (Hanoch 2002, s. 7). Hanoch skriver att känslorna kompletterar och 

väger upp förnuftets tillkortakommanden. 

[E]motions function as an information processing mechanism with their own internal logic, 
working in conjunction with rational calculation. By restricting the range of options consid-
ered (reducing the load on short and long term memory), by focusing on certain variables 
(certain stimuli receive higher ranking order), and by initiating and terminating the evaluation 
process (working as a satisficing mechanism), emotions supplement the insufficiencies of rea-
son. In other words, while humans’ rationality is limited in its information processing capacity 
[…], emotions serve as one of the tools, designed by evolution, by which we manage to func-
tion as well as we do. (Hanoch 2002, s. 7) 

Hanoch menar att känslorna fungerar som en egen mekanism i beslutsprocessen 

vid sidan av det kognitiva (jämför med Slovics m.fl. (2004) två system för att pro-

cessa risk ovan), och han anger här tre funktioner som våra känslor tycks fylla i 

beslutsprocessen: (a) de begränsar antalet alternativ att överväga, (b) de lägger ett 

större fokus på vissa aspekter än andra och skapar därmed en prioritetsordning, (c) 

och de avgör när sökandet efter och utvärderandet av alternativ påbörjas och av-

slutas. Dessa olika funktioner bidrar till känslornas övergripande funktion, nämli-

gen att fastställa och rangordna våra målsättningar samt motivera oss att uppnå 

dem. 

Simon menade som nämnt ovan att människan är rationell i och med att hon i 

regel har förnuftsmässiga skäl för det hon gör, samt att hennes handlingar är målo-

rienterade. Men förnuftet har ingenting med våra mål att göra, menar Simon: 

We see that reason is wholly instrumental. It cannot tell us where to go; at best it can tell us 
how to get there. It is a gun for hire that can be employed in the service of whatever goals we 
have, good or bad. (Simon 1983, s. 7–8) 

Förnuftet formulerar inga målbilder utan utgör enbart ett instrument för att identi-

fiera och utforska möjliga sätt att uppnå de mål vi har. Dessa mål är alltså inte 
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logiskt formulerade, utan uppstår på annat sätt. Hanoch menar att våra känslor står 

för målformuleringen, och finner stöd för detta hos George Shackle som skrivit:  

What is action but the response to feelings? What action would there be if there were no de-
sires, no consciousness of dissatisfaction, no longing for ‘good state of mind’? What is mo-
tive, except emotion? (Shackle 1972, s. 135).  

Känslor ses av Shackle och Hanoch som handlingens drivkraft. Längtan, missnöje, 

osäkerhet och ilska kan alla utgöra starka motiv för handlande. Rent förnuft, å 

andra sidan, har ingen inneboende drivkraft som kan mobilisera oss. Förnuftet går 

känslornas ärenden. 

Människor har dock sällan ett enda mål åt gången, utan laborerar med en 

mängd olika önskemål och drivkrafter som många gånger kan dra åt olika håll. Vi 

behöver ett system för att hierarkiskt ordna dessa mål, och Hanoch menar att våra 

känslor kan utgöra en sådan ordnande mekanism (Hanoch 2002, s. 7–8). Genom 

de funktioner som nämndes ovan kan känslorna hjälpa förnuftet att komma fram 

till ett beslut. Till exempel kan en person som ska välja universitetsutbildning ha 

flera olika mål att ta hänsyn till. Ett mål kan vara att tillägna sig ett yrke som säk-

rar ens försörjning, ett annat kan vara att få hålla på med något man tycker är ro-

ligt och ett tredje kan vara att leva upp till sin omgivnings förväntningar. Käns-

lorna kan här hjälpa till att rangordna olika mål efter hur viktiga de upplevs (se (b) 

ovan). En ensamstående förälder kan känna att ett alternativ som säkrar familjens 

försörjning bör prioriteras, medan en ung person som just gått ut gymnasiet 

kanske prioriterar att få hålla på med något som känns roligt. Ett annat exempel på 

situationer där olika mål kan korsas är när man planerar vad man ska göra på en 

lördag. Ett mål kan vara att lyckas bra på tentan nästa vecka (studera), ett annat 

kan vara att bibehålla en god relation med sina vänner (träffa vänner) och ett tredje 

kan vara att hålla sig i form (träna).  

Reason, taken by itself, is instrumental. It can’t select our final goals, nor can it mediate for us 
in pure conflicts over what goal to pursue – we have to settle these issues in some other way. 
(Simon 1983, s. 106) 

Med enbart förnuftsmässiga resonemang skulle vi ha svårt att komma fram till vad 

lördagen lämpligen ska ägnas åt, då något objektivt optimalt svar inte finns. Käns-

lorna låter oss dock skapa en hierarki mellan olika mål varmed vi kan komma 

fram till ett subjektivt godtagbart beslut. (Hanoch 2002, s. 18). 

Känslor hjälper också till att begränsa antalet alternativ att ta ställning till (se 

(a) ovan). Till exempel utesluts förmodligen ett antal universitetsutbildningar i det 

första exemplet ovan baserat på att de bedöms som helt ointressanta för personen. 

Om beslutet skulle fattas enbart på förnuftsmässiga grunder skulle varenda till-

gänglig universitetsutbildning behöva övervägas, vilket skulle ta avsevärt längre 

tid och kräva en större kognitiv ansträngning. Likadant behöver man i det andra 
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exemplet inte betänka alla de aktiviteter man möjligtvis kan ägna sig åt på en lör-

dag, utan kan nöja sig med att undersöka ett par alternativ som känns relevanta. 

(Hanoch 2002, s. 7). 

Slutligen hjälper känslorna alltså till att avgöra när vi ska börja och sluta söka 

efter alternativ (se (c) ovan). Sökandet triggas när ett mål formulerats och motivat-

ion genererats, och avslutas genom satisficing – att de känslomässigt formulerade 

målsättningarna uppnåtts eller att ambitionsnivån anpassats så att de kan betraktas 

som uppnådda. På samma sätt kan känslorna också förmå oss att inte söka inform-

ation, utan istället trigga information avoidance. 

Den ständiga förhandlingen om målsättningar, om olika alternativ för att 

uppnå dem, och om vad som bedöms som ett tillfredsställande resultat är ett vik-

tigt element i Simons teori om bounded rationality. Omprioriteringar och nya mål 

kan ständigt bli aktuella och styra vårt fokus från en uppgift till en annan baserat 

på känslomässiga faktorer. Det är frågan om subjektiva bedömningar och värde-

ringar, inte några objektiva optimeringar. Eller som Hanoch uttrycker det: 

The importance attached to each stimulus is, by it’s [sic] nature, a subjective not an objective 
one – which is one reason why emotions have been viewed as irrational. Emotions create a 
personal and subjective set of values that differ from one person to another. Furthermore, at 
certain times, negative emotional reactions can be overcome and choices made contrary to 
emotional evaluation. (Hanoch 2002, s. 20) 

Det sistnämnda, möjligheten att på olika sätt åsidosätta känslorna, är en intressant 

iakttagelse som Hanoch inte utvecklar ytterligare i artikeln, men som har behand-

lats av Lerner m.fl. (2015) i en forskningsöversikt över känslornas roll vid besluts-

fattande, vilket återgivits i den tidigare forskningen.  
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Metod  

För att undersöka studenternas hantering av kris- och konfliktrelaterad information 

och deras strategier för reglering av sådana informationsintag har halvstrukture-

rade intervjuer genomförts med nio informationskompetenta studenter med ut-

gångspunkt i deras upplevelser av medierapporteringen och samhällsdebatten om 

flyktingkrisen. Nedan presenteras tankarna bakom metodvalet och valet av inter-

vjupersoner, hur undersökningen genomförts samt de etiska ställningstaganden 

som undersökningen har krävt.  

Val av metod 

Valet att genomföra undersökningen i form av en kvalitativ intervjustudie förefal-

ler lämpligt då man intresserar sig för människors förhållningssätt till och upple-

velser av olika företeelser. Eftersom jag bland annat undersöker hur studenterna 

hanterar viss information, vilken sorts information som de upplever som önskvärd 

respektive icke önskvärd, samt deras strategier för och motivationer till att und-

vika viss information så måste studenternas egna tankar och resonemang betraktas 

som fundamentala i sammanhanget. Människors tankar och resonemang utröns 

kanske enklast genom just intervjuer med möjlighet till fördjupande följdfrågor, 

även om andra metoder också kan vara fruktbara.  

Kvalitativa metoder har en inherent begränsning vad gäller generaliserbarhet, 

men detta vägs upp av metodens potential att generera djupgående kunskap om 

hur informationskompetenta människor kan resonera kring sin hantering av kris- 

och konfliktrelaterad information och sina strategier i förhållandet till den. Möj-

ligheten att genom följdfrågor reda ut oklarheter och låta studenterna utveckla sina 

svar och resonemang, samt att ge informanterna chansen att ställa frågor tillbaka 

om någon fråga skulle visa sig vara otydlig, är i sammanhanget en stor fördel som 

bidrar till att säkerställa att kvaliteten på de data som utvinns blir så hög som möj-

ligt. Detta utesluter givetvis inte att uppföljande studier skulle kunna gynnas av att 

ta ett annat grepp på ämnet. 
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Val av informanter 

Valet att intervjua just informationskompetenta studenter har gjorts för att inform-

ationskompetens hos informanterna förväntas ha en effekt på hur de förhåller sig 

till information. Exempelvis har redan påpekats att somliga forskare anser att in-

formationskompetens skulle vara förknippat med färdigheter som kan ha en före-

byggande effekt på information overload. 

Informationskompetens har många olika definitioner. Ola Pilerot menar att 

den dominerande synen på informationskompetens inom högskolevärlden tycks 

vara att det rör sig om en uppsättning färdigheter i informationssökning, värdering 

och användning av information – med betoning på just informationssökning (Pi-

lerot 2009, s. 109). Han hänvisar till en formulering i American Library Associat-

ions publikation "Information Literacy Competency Standards for Higher Educat-

ion"2, som beskriver informationskompetensen som gemensam för alla discipliner, 

lärmiljöer och utbildningsnivåer, vilket han menar speglar många svenska högsko-

lors syn på begreppet (Pilerot 2009, s. 109). Han ställer sig dock kritisk till denna 

syn på informationskompetens som en allmänt gångbar kompetens, och föresprå-

kar istället ett alternativt synsätt: 

”I enlighet med det alternativa synsättet betraktas informationskompetens som en socialt och 
kulturellt formad praktik, vilken kan betraktas som en del av det sammanhang och den kontext 
inom vilken informationssökningen och informationsanvändningen äger rum. […] Enligt det 
alternativa synsättet kan informationskompetens inte betraktas som en neutral färdighet utan 
bör snarare ses som förhållningssätt och förmågor som utvecklas i ett bestämt sammanhang, 
exempelvis en akademisk disciplin.” (Pilerot 2009, s. 111) 

Det är ett synsätt som delas av Louise Limberg, Olof Sundin och Sanna Talja som 

drar slutsatsen att ”begreppet informationskompetenser är mångfacetterat och inte 

kan beskrivas i listor eller standarder för olika färdigheter.” (Limberg, Sundin & 

Talja 2009, s. 62). 

Sammanfattningsvis kan man alltså argumentera för att det finns olika sorters 

informationskompetens i olika sociala kontexter och sammanhang – till exempel i 

olika akademiska discipliner, som Pilerot säger ovan. Med bakgrund i detta reso-

nemang har jag valt att begränsa valet av informanter i undersökningen till en 

akademisk disciplin, för att på så vis kunna fokusera på en bestämd kontext. I 

detta fall har jag valt studenter under pågående masterutbildning i biblioteks- och 

informationsvetenskap.  

Studenter i biblioteks- och informationsvetenskap torde i och med sitt val av 

utbildning ha ett intresse för informationssökning och informationshantering, samt 

kan i och med sin pågående utbildning också tänkas ha tankar kring och begrepp 

                                                 
2 "Information Literacy Competency Standards for Higher Education", American Library Association, Sep-

tember 1, 2006. http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency  
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för fenomen såsom information avoidance, information overload eller strategier 

för informationshantering, kopplat till sina egna informationsbeteenden. Eftersom 

det är just informanternas tankar kring sin egen informationssökning som är ämnet 

för denna undersökning är det förstås att föredra om de reflekterat något kring 

detta tidigare och har en medvetenhet i sina val och informationsbeteenden. Där-

för kan dessa studenter visa sig särskilt lämpade som informanter.  

Jag har således genomfört nio intervjuer med studenter som går första eller 

andra året på en masterutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Fem av 

deltagarna gick första året och fyra gick andra året. Informanterna har ett ålders-

spann på 23-36 år med en medelålder på 27,7 år. 

Datainsamling och bearbetning 

Potentiella informanter kontaktades i flera omgångar. Först i samband med ett 

lektionstillfälle och därefter via en förfrågan i en facebookgrupp avsedd för stu-

denter i biblioteks- och informationsvetenskap. Intervjuerna ägde rum i ett grupp-

rum i universitetsmiljö och ljudupptagningar gjordes med informanternas godkän-

nande. Samtliga gav sitt samtycke. Intervjuerna tog mellan 26 och 59 minuter 

(medellängden var 42,1 minuter) och genomfördes under perioden 17 december 

2015 – 29 januari 2016. En intervjuguide användes (se bilaga 1). 

Intervjuerna var halvstrukturerade i den meningen att fokus för intervjun låg 

vid hanteringen av information om flyktingkrisen, men att om exempelvis associ-

ationer till andra typer av kris- och konfliktrelaterad information gjordes så accep-

terades detta, liksom andra vinklar på ämnet som bedömdes som relevanta. Flyk-

tingkrisen fungerade som utgångspunkt för intervjuerna och var huvudsakligen det 

som samtalen centrerades kring, men eftersom studien intresserar sig för hante-

ringen av kris- och konfliktrelaterad information i stort så betraktades andra ex-

empel som relevanta. Med kris- och konfliktrelaterad information avses såväl ny-

hetsrapportering som politisk debatt, åsiktsyttringar i sociala medier, samhällsin-

formation och andra typer av informationsförmedling, om ämnen såsom nu på-

gående konflikter, krig och katastrofer. Därmed kunde strukturen variera något. 

Vidare präglades intervjuerna, likt många kvalitativa intervjuer, av en låg grad 

av standardisering. Med detta menas att ordningen och den exakta ordalydelsen på 

frågorna kom att varieras efter vad som föll sig naturligt i de enskilda intervjuerna 

(Trost 2005, s. 19). Mycket styrdes av studenternas tidigare svar under intervjun, 

och i några fall utelämnades frågor då dessa redan hade besvarats utförligt under 

en annan fråga. Intervjuguiden som användes var indelad i tre delområden som i 

regel behandlades i den ordning de är angivna. Inom varje delområde var variat-

ionen dock större. De angivna frågorna kompletterades också med följdfrågor i 

varierande utsträckning, beroende på studenternas svar. 
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De inspelade intervjuerna transkriberades i nära anslutning till intervjutill-

fällena för att säkerställa att så mycket som möjligt av de intryck från intervjuerna 

som inte kan fångas i en ljudupptagning fortfarande låg färskt i minnet. Tran-

skriptionen gjordes delvis som ett led i bearbetningen av intervjumaterialet, då 

transkribering kräver upprepade lyssningar under vilka en initial analys kan påbör-

jas, men också för att göra materialet mer lättöverskådligt. Dessa transkriptioner är 

gjorda med internt varierande noggrannhet enligt en metod Jan Trost (2005) tar 

upp. De partier som bedöms som relevanta för studiens syfte transkriberas med 

stor omsorg, medan svar som bedöms som ovidkommande eller alltför detaljerade 

i förhållande till avsikten med frågan endast sammanfattas och tiden för dem note-

ras (exempelvis längre beskrivningar av den egna utbildningsbakgrunden). (Trost 

2005, s. 128). På så vis utelämnas inget helt, och skulle informationen i ett senare 

skede komma att bli intressant så är det lätt att återgå till ljudupptagningen. 

Materialet bearbetades därefter och kodades efter gemensamma drag i hante-

ringen av kris- och konfliktrelaterad information, varefter dessa kunde delas in i 

tre teman, representerandes olika strategier: filtering, withdrawal och satisficing. 

Etiska ställningstaganden 

I enlighet med god forskningssed har ett antal etiska aspekter beaktats. Informerat 

samtycke är själva grunden för all forskning där människor medverkar. Deltagarna 

i studien informerades om studiens syfte både då de inledningsvis kontaktades och 

strax innan intervjuerna påbörjades. De upplystes om att de när som helst kunde 

avbryta intervjun eller välja att inte svara på vissa frågor – detta utan att behöva 

förklara varför. De ombads också ge sitt samtycke till att intervjun spelades in.  

Deltagarna försäkrades om att deras medverkan skulle behandlas konfidenti-

ellt, att de kunde komma att citeras men att inget de sa skulle gå att spåra tillbaka 

till dem. För att säkerställa konfidentialiteten har både ljudfiler och transkriptioner 

hanterats med försiktighet. Deltagarnas namn har aldrig använts efter det att kon-

takt etablerats med dem. De tilldelades istället varsin sifferkod efter intervjuerna, 

och endast denna kod har följt med materialet. Detta för att säkerställa att inga 

uttalanden kan kopplas till några individer, om materialet mot förmodan skulle 

hamna i någon utomståendes händer.  

Någon avidentifiering av citat har inte bedömts som nödvändig, men i några 

fall har utpräglat talspråk korrigerats till skriftspråk av läsbarhetsskäl, dock med 

stor försiktighet för att inte förvränga det som sägs. Exempelvis korrigeras ge-

nomgående ”att va” till ”att vara”. I övrigt rör det sig i huvudsak om utelämnan-

den av utfyllnadsord som ”asså” och ”liksom”, i synnerhet då dessa använts sär-

skilt frekvent. Sådana korrigeringar menar Trost att man bör göra om ett citat i 

annat fall kan uppfattas som förnedrande av den som låtit sig intervjuas (Trost 

2005, s. 109). 
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Resultat 

Här presenteras undersökningens resultat i tre avsnitt representerandes de teman 

som framträdde i analysen av intervjumaterialet. Inledningsvis kommer studenter-

nas tillämpning av information avoidance att redogöras för, uppdelat i två avsnitt. 

I det första behandlas de beteenden som kategoriseras som strategin filtering, följt 

av nästa avsnitt där det som räknas till strategin withdrawal föredras. I det tredje 

och sista avsnittet tas exempel på studenternas användning av satisficing upp. 

Filtering 

Studenterna i studien gav många exempel på situationer som uppstått i deras in-

formationssökning och medieintag där den tillgängliga informationen upplevdes 

som alltför extensiv, och berättade om hur de tillämpat metoder för att hantera det. 

Vanligast förekommande var olika varianter av filtering, alltså en bortgallring av 

oönskad information eller ett urval av information som ställts mot och uppfyllt 

vissa kriterier. 

Intresse och temporär avoidance 

Den sortens information overload som Savolainen talar om rör källor och flöden 

där mycket av informationen är ”brus”, det vill säga information som inte är rele-

vant eller användbar för den som ska ta den till sig. I många fall uppgav studenter-

na att det var intresset som styrde. Den grövsta filtreringen tycktes ske mot ett 

intressekriterium – det intressanta väljs ut och bruset sållas bort. 

Jag brukar först skanna sidan efter rubriker som jag tycker låter intressanta, och sen så läser 
jag dem. För det mesta i dess helhet, dem jag väljer ut och känner verkar intressanta. (S1) 

Vad som upplevdes som intressant varierar förstås mycket. Vanliga önskemål var 

längre, mer djuplodande reportage, rapportering om politiska beslut samt histo-

riska perspektiv på flyktingkrisen. Ett par studenter ville se mer berättelser om 

personöden med lyckliga slut, men majoriteten uttryckte en önskan om att slippa 

se enskilda personporträtt. 
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Jag tror att jag kanske… Det kanske gäller mer generellt att jag hellre väljer nyheter om åsik-
ter och de stora strömningarna i händelsen, i stället för att mer specifikt kolla på vad som 
hände en familj, och deras personliga historia. Jag tror att det också är bra att berätta om det, 
men jag tycker inte att det är lika intressant. (S1) 

Vad som framkommer i intervjuerna är dock att information kan vara oönskad 

även om den är relevant och bedöms som intressant och kvalitativ, eller att den 

kan vara önskvärd fastän den är lågkvalitativ. En student (S2) uttrycker ett visst 

missnöje med det egna informationsbeteendet kring flyktingkrisen: 

Om jag börjar med det som är mest… nästan destruktivt, informationsmässigt, så har jag 
kommit fram till att jag ibland går in på en brittisk tabloidpress som heter Daily Mail. Och jag 
tror att jag gör det i syfte att det är så pass bisarrt. Om man tar flyktingkrisen som exempel, så 
är det de förmedlar där så absurt på något sätt. De flesta händelser som de publicerar är som 
att de följer någon slags dramaturgi. Så att det är nästan som att de har satt upp nyheten så att 
folk ska klicka på den. Och det gör ju att det liksom blir ganska absurt och… främmandegjort 
nästan. Och då är det som att när jag tar till mig det… Att det är mycket lättare för mig att gå 
in och kolla på det, för att det är som att jag inte riktigt behöver… Det känns så verklighets-
främmande. Trots att det är så otroligt hemska saker det skrivs om. […] I början var det nog 
att jag inte förstod – hur kan man se världen på det här sättet? Och sen så blir det mer att 
jag… skapade nästan ett beroende till det för att det trubbar av på något sätt. (S2) 

Personen i fråga uppsöker och väljer alltså ut information som hen själv bedömer 

som bisarr och absurd. I början var det för att försöka förstå hur man kan ”se värl-

den på det här sättet” – alltså bottnande i någon sorts nyfikenhet eller intresse – 

men senare blev det som ett beroende, ett sätt att ta till sig nyheter om krisen men 

samtidigt behålla lite distans. Bedömningen av källornas trovärdighet avgör här 

tröskelhöjden, där en låg trovärdighet ger en låg tröskel. 

Det jag värderar som minst trovärdigt är ju den här Daily Mail. I och för sig får de ju säkert 
samma information som de andra sidorna får också, men de vänder ju på det så att det blir de 
här intrigerna eller det här svartvita. Och jag värderar ju de källorna väldigt lågt på basis av 
det, men då är det ju också det som kanske är mest attraktivt för mig. Eftersom jag värderar 
det lägst så tar det ju inte tag i mig på samma sätt. Det blir mest som någon sorts absurd saga. 
(S2) 

När det är lägre kvalitet så är det lättare att läsa det. Ju högre kvalitet, desto mer blir det lik-
som att jag skjuter på det och tänker att jag ska ta sats och ta tag i det. (S2) 

Som exempel berättar studenten att hen har sparat ett par program som handlar om 

flyktingkrisen som poddar på sin mobil – lite djupare reportage som tidigare sänts 

i P1, ”som bara ligger där som ett dåligt samvete på något sätt.” (S2). Eftersom P1 

här bedöms som en trovärdig källa och att poddarna förmodligen är högkvalitativa 

till sitt innehåll upplevs tröskeln till det som högre än till det material som publi-

ceras av Daily Mail. Det rör sig dock inte om något permanent undvikande av 

informationen, då studenten menar att hen kommer att lyssna på dem. 

En aspekt av det här är ju också att jag tänker att jag ska göra det sen. Så då är det på något 
sätt att jag… Upplevelsedimensionen av det är väl att jag ser det som någonting viktigt som 
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jag kommer vara mycket bättre på att hantera om jag bara väntar lite, för just nu är jag inte 
riktigt… Det är lite den upplevelsen. Att jag inväntar stunden lite. (S2) 

Detta får alltså tolkas som filtering genom queueing eller temporär information 

avoidance. Studenten har för avsikt att tillgodogöra sig innehållet i informationen, 

men inväntar de rätta förhållandena – att vissa kriterier som i dagsläget inte upp-

fylls kommer att göra det i framtiden. Vid frågan om när poddarna skulle kunna 

bli aktuella att lyssna på gavs svaret: 

Det som skulle kunna inträffa som gör att jag tar itu med det, det är kanske om jag känner… 
Det låter också lite paradoxalt, men om jag känner mig riktigt stabil och mår väldigt bra och 
det händer saker som gör att jag känner mig stark – då har jag mycket lättare att vända ansik-
tet i den riktningen. Jag blir mer utåtriktad mot sånt, och jag är starkare och jag kan ta upp en 
debatt med någon eller så, mycket mer. (S2) 

Detta stämmer väl överens med Sweenys m.fl. situationella faktorer för informat-

ion avoidance (återgivna ovan), mer specifikt ”upplevd tillgång till resurser för att 

hantera informationen”, samt ”förväntningar på informationens innehåll”. Studen-

ten förväntar sig att informationen på poddarna är av en sådan art (hög kvalitet, 

viktigt innehåll) att den kräver resurser i form av känslomässig stabilitet för att 

kunna processas – resurser som i dagsläget bedöms som bristande. Detta resulterar 

därmed i temporär information avoidance – queueing – i väntan på att kriterierna 

för att ta till sig informationen uppfylls.  

Studenten (S2) ser själv sitt informationsintag som ”destruktivt” och tycks 

uppleva att känslorna inför den mer högkvalitativa informationen utgör ett hinder 

för att ta den till sig. Citatet ovan antyder att detta skulle kunna hanteras med det 

Lerner m.fl. kallar ”the dual-emotion solution” – där ett besvärande känsloläge 

motverkas med hjälp av ett annat känsloläge. 

Queueing förekom också hos andra studenter. En student menade att det finns 

en gräns för hur mycket negativa nyheter man kan ta till sig under en och samma 

dag. Dyker det då upp en artikel i samma tongång som ändå bedöms som relevant 

eller bra så användes queueing-strategin. 

Ja, ifall det har varit väldigt mycket negativa nyheter en dag, och så ser man en artikel som… 
Okej, det här kanske faktiskt är en djup artikel om typ hur det ser ut i ett flyktingläger i Da-
maskus just nu. Och så bara – nej, jag orkar inte läsa om undernärda barn eller FN:s matstöd 
som har gått ner jättemycket. Men då kanske jag känner att: okej, men jag ska faktiskt läsa 
den här artikeln om några dagar när jag har läst mindre andra negativa nyheter. Ja, jag kanske 
inte skriver upp det eller så, men jag försöker lägga en not i huvudet liksom. Att den där arti-
keln fanns där, och ibland lägger jag ett bokmärke. […] Nej men, det blir mer som att ha nå-
got sorts filter för att man inte ska bli för nere. Men att det ändå känns som att det kanske är 
en välskriven artikel som ger en djupare förståelse för någonting, och då kan man läsa det sen. 
(S9) 

Också här motiveras användandet av queueing med otillräcklig tillgång till resur-

ser att hantera informationen (orkar inte, blir för nere) och förväntningar på inne-

hållet (välskrivet, möjlighet att bidra till förståelse). Intressekriteriet är här upp-
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fyllt, och informationen har därmed passerat den initiala gallringen och lagts i den 

mentala kategorin ”Att göra”. Men också där tycks en sorts prioritetsgallring ske 

som tar hänsyn till energiåtgång och dagsform genom vilken informationen place-

ras i kö baserat på hur väl den uppfyller dessa kriterier. 

Den situationella faktorn ”upplevd grad av tillgänglighet och tolkningsbarhet 

hos informationen”, tycktes inte styra studenternas filtrering av information sär-

skilt mycket, men nämndes av en student: 

Jag tänker att alla små barriärer som finns, att… även om det bara är på engelska. Jag tror att 
sånt påverkar. Även om det är i en liten utsträckning så påverkar det nog och gör att man 
kanske… Det är lättare att läsa en svensk, det är mer avslappnande än en tysk ändå för mig. 
Det krävs mer. Så då krävs det en större knuff för att man ska klicka på den länken eller gå in 
på den sidan själv. Och samma med reklam på Svenska Dagbladet, eller ibland har det blivit 
att jag inte har fått läsa hela artikeln utan bara början. Och det är ju irriterande. Så då drar det 
ner ens benägenhet att klicka på de länkarna. (S5) 

I vilken utsträckning lättillgänglighet påverkar val och bortval av information blir 

som med alla andra kriterier en förhandlingsfråga. Informationens relevans och 

intresset för den vägs alltså ständigt mot den energi personen upplever sig ha för 

stunden, den humörpåverkan informationen befaras orsaka och informationens 

tillgänglighet. Om relevans och intresse väger tyngre än alla dessa situationella 

faktorer kommer informationen inte att undvikas. 

”Bad news” 

Av det som studenterna uppger att de filtrerar bort mer permanent finns två tydliga 

tendenser. Den första rör undvikande av negativa, nedslående nyheter – ofta just 

efter att någon slags dags- eller månadskvot upplevs som fylld. Skälen för detta 

uppges vara att det egna humöret eller välmåendet påverkas. 

Ja, just nu har jag nästan börjat stänga av lite grann, för det känns som att det är ett så jävla 
deppigt läge. Men samtidigt försöker jag kolla upp lite grann varje dag i alla fall, bara läsa 
korta rubriker – vad de har sagt, vad de har fattat för beslut liksom. […] Jag försöker ibland 
leta upp mer positiva nyheter också kring folk som gör skillnad, för att skapa en form av ba-
lans. (S9) 

Jag tror inte att jag har någon jättebra anledning till att jag väljer bort det. Jag tror bara att jag 
hittar annat som känns mer intressant. Eller så är det just så där att det är en hemsk bild el-
ler… Jag vill kunna ta till mig nyheter utan att typ känna att jag ska börja gråta av det. Eller 
känna total hopplöshet inför det. (S1) 

Ett vanligt kriterium att filtrera efter tycks således vara graden av emotionell på-

verkan. En specifik form av emotionell påverkan som gärna undviks är dåligt 

samvete. 

För mig är det mycket så att jag tror att jag kan stänga av för att det är… att jag får dåligt 
samvete för att jag inte agerar eller så. Om det är något så hemskt som flyktingkrisen. (S3) 
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Jag tycker att det är jobbigt över huvud taget att påminnas om att det är hemskt i världen. Inte 
så att jag ignorerar att det finns hemskheter i världen och att det är jobbigt för folk, men att 
det… Det finns ju en del som liksom nästan gottar sig i att läsa allting om hemska saker och 
allt sånt. Och jag får inte så mycket ur det. Och jag har inte tid att engagera mig och försöka 
hjälpa till på något sätt, och därför är det jobbigt att veta detaljerna om allt som är dåligt, och 
känna att man borde göra någonting men att man inte har möjlighet. Ungefär. (S7) 

En del information pockar på, att man borde göra saker. Om det är så här så borde vi göra nå-
got åt det. Men det är svårt att göra något åt det också, så då blir det liksom en kollaps mellan 
vad man borde göra och vad man gör. Slutsatsen av informationen är att man borde göra 
någonting för att förbättra situationen, men man vet inte hur man ska göra och man kanske 
inte har tid och ork att göra någonting. Och då kan jag tänka mig att den dissonansen i huvu-
det gör att man… ja, inte söker upp information i alla fall. Eller försöker hitta något sätt att 
avfärda det. (S5) 

Skuldkänslor som uppstår av att man känner att man borde agera men inte har 

möjlighet eller ork tycks ligga någonstans emellan två av Sweenys m.fl. motive-

rande faktorer att undvika information, nämligen att ”informationen kan ge upp-

hov till obehagliga känslor” och att ”informationen kan kräva obekväma ageran-

den”. Informationen ger i det här fallet upphov till obehagliga känslor av att man 

borde ingripa när man upplever att man inte kan det. 

Starka bilder eller videoklipp nämns också av ett antal informanter som något 

som ger upphov till obehag.  

Det är också hur mycket man orkar hantera. Hur mycket man kan ta in, sortera och även vil-
ken typ av information jag tycker är… inte skadlig, det är ju fel ord. Men jag har saker som 
jag liksom såg på nyheterna när jag var femton som jag fortfarande minns och liksom ryser 
över. […] Och jag tyckte att det var så pass äckligt faktiskt... Jag är ganska känslig för blod 
och sånt, eller tycker att jag kan bli nästan svimfärdig av sånt, så jag tycker att de visar för 
mycket innan de säger vad det är. Och då kan man inte alltid hinna avgöra om man vill titta på 
det. Och även att mycket autospelar på hemsidor för nyhetskällor. Jag brukar alltid pausa fort, 
och så hinner man ju läsa lite. Vill jag se det här? (S4) 

Nästan samtliga studenter nämnde som exempel en bild föreställande en död 

pojke som spolats i land på en strand, drunknad till följd av ett flyktförsök över 

Medelhavet – en bild som snabbt spreds i sociala medier i september 2015 

(Zachariasson 2015). Ingen hade undgått att se den, trots att några hade försökt. 

Men ja, en sån bild – man har ju ändå sett den när man har sett den, även om man har scrollat 
snabbt förbi… och inte läst texten. (S1)  

Några upplevde bilden i sig som obehaglig och uttryckte att de önskade att de 

kunnat slippa se den för att bespara sig den emotionella påverkan den orsakade, 

men många uppgav också att själva publiceringen av bilden, och därigenom ut-

nyttjandet av en död pojke, upplevdes som obehagligt och oetiskt. Ett par studen-

ter påpekade till exempel att en vit pojke knappast skulle ha behandlats på samma 

sätt.  



 44 

Det kan kännas för privat, tycker jag, att filma skrikande familjemedlemmar eller någon som 
precis har förlorat sitt barn. […] För mig känns det som att jag respekterar dem som går ige-
nom det här lite mer ibland om man inte tittar på bilder. Jag vill inte gotta mig i det, på något 
sätt. Och att liksom: ”Titta! Det här är…”. Jag ser hellre en bild på båten de reste i än männi-
skor som sitter i båten. Så jag försöker tänka på hur jag skulle känna om det var min familj 
som blev exponerad på det sättet. (S4) 

Utöver emotionell påverkan kan alltså etiska principer också utgöra ett kriterium 

för filtrering av information. 

Åsikter 

Den andra tendensen bland studenterna var bortfiltrering av åsiktsyttringar. En av 

studenterna sade sig undvika det mesta av åsiktsyttringarna i flyktingkrisfrågan: 

Och sen med debattinlägg så… De som är positiva till att ta hand om människor, dem känner 
jag inget behov av att läsa för att jag håller med. Men de som är negativa och säger att alla ut-
länningar borde åka hem till sina hem – prisa Jimmie Åkesson – dem försöker jag undvika, för 
då blir jag så arg. Dem undviker jag då mer för att inte bli för investerad i att säga vad jag 
tycker, för att jag känner att jag nog inte har all kunskap man skulle ha för att kunna vara en 
del av debatten över huvud taget. (S7) 

De flesta som sade sig undvika åsiktsyttringar valde dock specifikt bort åsikter 

som upplevdes som oförenliga med egna värderingar. De ägnar sig alltså åt se-

lective exposure. Motiveringarna handlar huvudsakligen om att undvika känslor 

av frustration och maktlöshet. 

Jag kan välja bort dem som jag bara tycker är, i min åsikt, dumma, omänskliga, osolidariska. 
[…] Det skapar frustration och jag försöker undvika det. Men det är inte bara för att jag bara 
ska få medhåll på mina egna åsikter, utan det är för att jag känner att för mig tar det väldigt 
känslomässigt… att gå in i diskussion med såna människor – dels personligen då – men också 
att liksom engagera mig i deras texter och läsa kommentarer med folk som säger fruktans-
värda, rasistiska saker. […] Så jag försöker till viss del att undvika sånt som jag vet inte är 
konstruktivt för mig att läsa. (S4) 

Jag kan se ganska hemska skräckfilmer, men när det gäller mänsklig ondska, eller på något 
sätt ondska som finns i verkligheten och som man känner att man inte kan – just att man inte 
kan påverka det själv, och att man känner sig maktlös och man känner sig… Framför allt när 
den där känslan dyker upp att alla människor är dumma i huvudet – varför fattar inte folk? 
Vad är det som är så jävla svårt att förstå? Och man blir extremt cynisk och väldigt… typ, to-
talt nihilistisk. (S9) 

Skälet att undvika informationen tycks här alltså sammanfalla med en av Sweenys 

m.fl. motiverande faktorer att undvika information, nämligen att ”informationen 

kan ge upphov till obehagliga känslor”. Men man kan från det övre citatet också 

utläsa att studenten förknippar läsning av exempelvis rasistiska åsiktsyttringar 

med krav på engagemang och diskussion – något som inte upplevs som lustfyllt i 

det här fallet. Den motiverande faktorn att ”informationen kan kräva obekväma 

ageranden” kan alltså också betraktas som aktuell här, samt i många liknande ut-

sagor från andra studenter.  
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Den motiverande faktorn att ”informationen kan kräva en omprövning av 

övertygelser” tycktes inte vara drivande för informanternas tillämpning av se-

lective exposure. Många gav tvärt om uttryck för att de var så fast rotade i sin egen 

övertygelse att läsning av avvikande åsikter var meningslöst bara av den orsaken.  

Jag kan tycka att information avoidance är också att undvika troll. För vissa artiklar vet man 
är skapade för klick och för provokation. Och ibland vet jag ju det att jag tycker inte det här, 
och det vet jag. Och jag vet varför, och jag tror inte att jag kommer att övertygas av någon 
som skrivit något som jag tycker är på en dålig nivå, eller på en opåläst nivå. (S4) 

Något som ett par studenter däremot uttryckte oro inför var att bli avtrubbade eller 

”hjärntvättade” av att utsättas för alltför mycket snedvriden information. Det var 

dock inte i första hand genom debattartiklar eller liknande åsiktsyttringar som man 

fruktade att detta skulle ske, utan genom alltför ytlig nyhetsrapportering eller vink-

lade artiklar. 

Som Köln-grejen typ, när det var de här våldtäkterna3 – och det var ju fruktansvärt, men det 
var liksom så onyanserade bilder som gavs fram. Och då gjorde jag igen så selektivt och 
läste… Jag läste något dumt inlägg, och sen läste jag jättemånga bra, eller som jag tyckte var 
bra. […] Så den typen av väldigt grunda nyhetsanalyser vill jag helst undvika, för det känns 
som att till slut kommer man väl bli hjärntvättad själv och tro att det är sant. (S9) 

Några studenter menade att information om flyktingkrisen kräver särskilt mycket 

källkritisk bearbetning och de allra flesta uppgav att de dubbelkollar uppgifter 

med flera källor innan de tas för sanna. 

Det finns så många som vill utnyttja flyktingkrisen för sina egna vinster, så det gäller att ändå 
kunna ha… att veta fakta i grunden. Alltså, jag måste ha en faktagrund att stå på innan jag går 
vidare med att försöka förstå vad någon annan säger om det. (S6) 

De använder ju flyktingkrisen för att hävda att det kommer att bli tajtare, att vi kommer få 
större utgifter om några år på grund av det här. Men stämmer det? Och hur räknar de då? Det 
gäller att ha koll för att veta vad de säger. Jag tycker att politiker ska granskas och när de an-
vänder flyktingfrågan så är det min medborgerliga skyldighet att försöka se till att det är som 
de säger. (S6) 

Jag har en syn på medieflödet som att det är en tunn icing på en ganska tjock tårta liksom. Så 
jag har ju någonstans en idé om att jag vill tränga ner och se vad det finns mer som inte kom-
mer upp på ytan. […] På ett negativt sätt kan man ju se det som att jag redan har ett sätt att se 
på världen, och att jag på något sätt vill hitta information som styrker det. Fast det finns säkert 
något sunt i det också, att ha en syn på att det är väldigt mycket ytligt och likriktat som för-
medlas ut. Att jag inte köper det. (S2) 

                                                 
3 Studenten syftar på det stora antal sexuella övergrepp mot kvinnor som utfördes av grupper av unga män 

under nyårsnatten 2015-2016 i Köln. Händelserna resulterade i hundratals polisanmälningar och blåste nytt 

liv i debatten om flyktingmottagandet, eftersom det i media rapporterades att gärningsmännen hade utländskt 

ursprung. (Lewenhagen 2016) 
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Många studenter berättar om ambitiösa rutiner för källkontroll där olika källor 

bedöms och jämförs och där några studenter regelbundet konsulterar internationell 

press för att ta in bredare perspektiv. Ett sådant gediget källkritiskt arbete tar för-

stås både tid och energi, vilket skulle kunna bidra till att åsiktsladdad information 

upplevs som mer ansträngande att ta till sig och mer lockande att undvika. 

Varianter av filtering 

Utöver att studenterna givetvis väljer ut olika sorters information så filtrerar de 

den också på olika sätt. De olika metoder eller strategier som redogörs för här har 

samtliga kategoriserats som olika former av filtering, även då studenterna inte 

själva har använt detta ord. 

Den vanligaste formen av filtering som redogjordes för var att efter en be-

dömning av innehållet utifrån rubriker eller ingresser avstå från att klicka på län-

kar eller bläddra förbi ett visst ämne eller någon sorts information. Ett slags äm-

nesspecifik filtering. 

Det är ju inte så att jag stänger en sida så snabbt jag ser saker om flyktingkrisen. Men det är 
liksom… Jag vet att de finns där, men jag rullar förbi dem, och även om det är den högst upp-
röstade, mest tittade på, så är det inte något jag väljer att klicka på. Och om folk har delat den 
så går jag vidare utan att riktigt läsa den. (S7) 

Där ser man ju på artikelrubriken – är det här någonting som jag vill läsa om? Och är det så så 
klickar man ju där och hoppas att det inte är en som man måste betala för. Men jag måste väl 
själv medge att vissa historier kring flyktingkrisen har man hört, så då räcker det med att ha en 
ganska översiktlig bild. (S6) 

En student uppger sig bedöma och filtrera länkar på Facebook baserat på vilka 

som har delat dem, där kunskaper om kompisars politiska ställningstaganden och 

det egna förtroendet för dem avgör vad hen klickar på och läser. Personerna som 

delat betraktas alltså som ambassadörer eller garanter för sina länkar: 

Det beror också på vilka kompisar som delar. Alltså, om man vet att en del kompisar är höger 
och vänster och en del länkar liksom… Ja, man vet att en del tycker man är lite tvivelaktiga, 
för att de är långt ute åt något extremhåll, och då tar man inte det de länkar på samma seriösa 
sätt. En del avskriver man direkt. Alltså, så att man inte går in på det. (S5) 

Andra filtrerar bort djupet och nöjer sig med att läsa rubriker eller att skaffa sig en 

mycket generell bild av innehållet: 

Det är ju som att man ändå går in och så här… man vill ju ändå veta. Jag är ju väldigt intresse-
rad av politik och samhällsnyheter, så det går ju inte att undvika helt. Men då blir det kanske 
att… efter ett tag så istället för att gå in och läsa alla artiklar så kanske man bara läser rubri-
kerna. (S9) 
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En annan strategi tycks vara att ta till sig informationen på sätt som tillåter lite 

distans till innehållet i den. En student berättar att P3:s satirprogram Tankesmed-

jan fungerar som ett filter mellan nyheterna och hen själv: 

Jag blir väldigt lättpåverkad av nyheter och blir väldigt… lite så där ängslig och ledsen när det 
blir för mycket, så det är ganska skönt att lyssna på ett satirprogram som… De tar ju upp alla 
stora nyhetshändelser, fast genom ett satirfilter som gör att det går lättare att ta till sig utan att 
man mår för dåligt. (S9) 

Samma student har en liknande strategi för att avskärma sig från TV-nyheterna, 

där en parallell aktivitet får agera filter: 

Ibland kan jag sätta på nyheterna, och så bara stänger jag av, för att det är… Det är väl ett 
väldigt tydligt informationsundvikande? Att så där nej, nu läser jag den här boken istället. Jag 
orkar inte. Eller så sitter man och gör någonting annat samtidigt som nyheterna är på, bara för 
att liksom avskärma sig lite grann, men samtidigt ta in lite. (S9) 

Uppmärksamheten fördelas då mellan TV-nyheterna och den andra aktiviteten, 

med den effekten att intrycken från nyheterna späds ut och dämpas. Studenten 

(S2) som filtrerade bort högkvalitativ information och tog till sig den lågkvalita-

tiva förklarade också detta med att ”det trubbar av på något sätt”. Den låga kvali-

teten på rapporteringen fungerar då avskärmande.  

En student trodde att mycket av regleringen av informationsflödet skedde un-

dermedvetet och utan att hen reflekterade så mycket över det. Som exempel 

nämndes Facebook: 

Jag tror att jag på något undermedvetet sätt balanserar upp lite med hjälp av facebookflödet. 
Det är ju en sån… Man kan klicka på länkar, men man gör det inte alltid. Så då kanske, om 
det börjar bli för mycket i någon del av hjärnan, då kanske det leder till att man inte klickar på 
länkar. För att man inte har lust liksom, och då gör man inte det. Men inte som en medveten 
självanalys: Nu har jag fått för mycket, nu ska jag begränsa det. Utan att det är mer luststyrt 
kanske, eller vad man känner är kul och intressant. Hur mycket uppmärksamhet man har att 
ge. Jag tror att det sker ganska undermedvetet. (S5) 

Studenten menar alltså att eventuell information overload automatiskt regleras 

genom att man inte får lust att ta till sig mer information, och därmed bromsar 

inflödet, medan ett informationsunderskott kommer resultera i nyfikenhet och 

intresse vilket leder till att man börjar söka information igen. En nackdel med att 

genom passiv filtering låta sitt undermedvetna avgöra vilken mängd och typ av 

information man tar till sig menar studenten är de små barriärer som gör viss in-

formation mer svårtillgänglig (nämnda ovan), såsom främmande språk eller re-

klaminslag. 

Och då tänker jag att såna små barriärer – i den undermedvetna processen så kanske de spelar 
större roll än om man hade varit medveten och tänkt. Fattat ett medvetet beslut om vad jag ska 
läsa för tidningar och sånt. (S5) 
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Studenten menar att om man inte fattar medvetna beslut och reflekterar över sitt 

informationsintag finns en risk att man blir för bekväm och luststyrd i vad man 

väljer för källor och exempelvis väljer bort högkvalitativ men mer svårtillgänglig 

information till fördel för lättillgänglig information som kanske inte helt tillgodo-

ser ens behov. 

Några studenter berättade att de på Facebook ibland valt att filtrera bort vän-

ner, att sluta följa vänner som skriver inlägg som står i konflikt med de egna vär-

deringarna eller som länkar till webbsidor som av studenterna upplevs som tvivel-

aktiga källor. Att sluta följa vänner innebär att deras inlägg inte längre dyker upp i 

det egna flödet, men att man fortsätter att vara facebookvänner. 

Nu har jag faktiskt dolt många. För jag känner att jag inte orkar med sånt okonstruktivt tjafs. 
Jag får aldrig upp dem i flödet, men jag är fortfarande vän med dem. Så att jag kan gå in på 
deras profil och titta om jag vill. Men det använder jag mycket fritt, att jag kan dölja folk. (S4) 

Andra gör en tydligare markering och tar helt bort bekanta som delar avvikande 

saker från Facebook: 

Ibland försöker jag rensa ut lite vänner – alltså, mer bekanta – som delar liksom konstiga, 
vinklade nyheter från… kanske inte Avpixlat, men liknande sajter. (S9) 

Båda dessa praktiker bygger på selective exposure. 

Konsekvenser av filtering 

Studenterna frågades också vilka konsekvenser deras undvikande av information 

har fått eller skulle kunna få. Lättast tycktes de ha att identifiera problematiska 

konsekvenser av att filtrera bort åsiktsyttringar. 

Det är mycket sociala medier och sådär, vilket gör att man har möjlighet till en hel värld och 
att prata med vem som helst över nätet. Men det blir ändå att man pratar med den klicken på 
Facebook som man delar samma åsikter med oftast. Så risken blir att folk fastnar i en bubbla 
liksom, av selektiv information, och att man inte kommer ut. (S9) 

Man undrar om man… om man sätter på skygglappar. För det försöker jag tänka att jag inte 
gör, eftersom jag ändå tar in informationen, men i ett annat format. Eller om det bara är att 
man liksom skyddar sina egna åsikter och gör det på något sätt för personligt på det sättet, att 
man borde exponera sig mot andras åsikter. För det märker man ju ibland i diskussioner, att 
jag kan ju vara chockad över vad folk säger ibland, och över att inte andra tycker att: men så 
får man ju inte säga. På arbetsplatser och så har jag upplevt det. Och då inser man att okej, jag 
rör mig inom ganska skyddade cirklar socialt, och de människor jag håller nära mig. (S4) 

Samtidigt tycktes de emotionella vinsterna av att gallra ut den information som 

enbart ansågs leda till frustration väga tyngre än farhågorna om att stänga in sig i 

en åsiktsbubbla. Många uppgav att de tidigare hade gått in i diskussioner med 

oliktänkande och försökt argumentera för sin sak men senare gett upp för att ”Det 

känns som att det tyvärr är väldigt svårt att föra en vettig debatt om saker och ting 
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i kommentarsfält.” (S9). Kopplingen mellan att läsa något och att reagera (till ex-

empel genom att lämna en kommentar eller starta en debatt) tycks vara så pass 

stark för flera av studenterna att om de känner att de inte kan eller orkar reagera så 

vill de heller inte läsa texten. Input utan output tycks resultera i den sortens fru-

stration och maktlöshet som många ger uttryck för. 

En av studenterna (S4) som valt att sluta följa vissa vänner på Facebook för-

svarade sitt agerande på följande sätt: 

Det kan ju vara den här kritiken att man skapar liksom sitt personliga åsiktsmys där man bara 
har människor som tycker likadant, men det har jag inte. Jag tycker ändå att det blir ganska 
varierad diskussion trots det. Men jag känner att de som har så pass olika åsikter att jag inte 
tror att jag kommer att förändra deras åsikter, och jag inte heller känner någon… Det kan vara 
en plikt man känner, att man måste liksom konvertera den som man tycker har helt galna åsik-
ter till i alla fall något mer mot mitten… Om de är väldigt högervridna till exempel, för jag ser 
mig själv som ganska vänster. Men jag känner också att det ligger väldigt nära mitt hjärta, och 
då känner jag att den energin jag lägger på det kan vara så stor jämfört med vad de kanske 
lägger in i det, och då känner jag att det inte är värt det. Så det är därför jag har tillåtit mig 
själv att inte behöva agera med folk. (S4) 

De flesta av studenterna tycktes dela uppfattningen att det inte utgör något större 

problem att gallra ut de mer extrema ytterligheterna, bara man är lite medveten om 

vad som sägs. Och att undvika det helt upplevdes som omöjligt, om man så skulle 

ha velat det. 

En student (S1), som vid tiden för intervjun sade sig ha undvikt information 

om flyktingkrisen sedan ett tag tillbaka, berättade att detta hade resulterat i känslor 

av osäkerhet: 

Det jag märker främst är väl att jag blir mer osäker på vad jag ska tycka, för jag tror att det har 
tagits en del beslut, för jag har hört det lite så här i min morgonstress. Och de konsekvenserna 
som det har resulterat i för mig är väl mest att jag hade velat prata om det här, men jag har 
ingen information om det egentligen, mer än lösryckta meningar. Så jag vet inte riktigt vad jag 
ska göra av det. För jag hade velat prata om vad som faktiskt händer, men jag måste nog läsa 
något mer innan jag gör det. Nej, annars vet jag inte vad det har haft för konsekvenser. Det 
blir väl lite en… Jag tror att det blir något litet som skaver. När andra pratar om det. För att 
jag inte har koll riktigt på vad som har hänt, så jag måste fråga om allting. (S1) 

Studenten saknar den information som krävs för att bilda sig en åsikt och delta i 

samtal om flyktingkrisen, men känner ändå ett behov av att få prata om de 

brottstycken av information som hen trots allt snappat upp. Det resulterar i ”något 

litet som skaver” – kanske ett uttryck för den osäkerhetskänsla som uppstår när 

man vet tillräckligt mycket för att inse att någonting pågår, men för lite för att 

uppleva att man har kontroll över situationen. Studenten trodde sig också beredd 

att snart ta upp sitt informationssökande om flyktingkrisen igen.  

En annan student hade noterat en liten fördröjning i sin uppdatering om hän-

delserna: 

Jag följer ju med fortfarande, men jag märker att det börjar bli att jag upptäcker nyheterna 
kanske lite senare nu än för några månader sen, att det kommer kanske två dagar efter. (S9) 
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När ombedda att beskriva konsekvenserna av sitt filtrerande av information tog de 

flesta av studenterna upp negativa konsekvenser. (Kanske ligger det något i ordet 

”konsekvenser” som leder till negativa associationer). Tilläggas kan att de positiva 

konsekvenserna av att ägna sig åt filtering kan antas vara just pareringen av de 

negativa effekter den avfärdade informationen förknippas med – effekter som re-

dan har beskrivits i samband med att studenternas val och bortval av information 

redogjorts för ovan.  

Withdrawal 

Withdrawal är som strategi ett något trubbigare verktyg än filtering, och innebär 

att vissa källor eller kanaler stängs av helt för att på ett effektivt sätt reducera in-

flödet av information. Det är lite som att stänga av kranen, istället för att sätta sig 

och filtrera det som kommer ut ur den. Sett till all information och alla informat-

ionskällor som finns i världen – miljontals olika kranar – blir det uppenbart att alla 

måste ägna sig åt withdrawal. Även om man bara ser till den information vars ex-

istens man är medveten om blir det många kranar som på grund av tidsbrist, oin-

tresse eller svårtillgänglighet förblir avstängda. Alla ägnar sig alltså åt withdrawal 

i någon mån, men av studenterna i studien var det några som mer aktivt och med-

vetet använde withdrawal som strategi för att hantera sina personliga inflöden. De 

kommer att utgöra huvudfokus för detta avsnitt. 

Passiv withdrawal 

Mycket av bortvalet av källor handlar egentligen mer om valet av andra källor. 

Exempelvis förklarar en student valet av Rapport som nyhetsprogram och Dagens 

Nyheter som dagstidning som en fråga om vanor och praktiskhet: 

Hemma hos min familj så kollar vi alltid på Rapport, så det har kommit liksom att Rapport är 
det man tittar på. Och TV4-nyheterna kanske man kollar på tio-sändningen, men det är lite för 
sent för mig för jag är en morgonmänniska. Så det är liksom av praktiska orsaker, att jag inte 
orkar vara uppe så sent och kolla på TV. DN vet jag inte varför jag har valt egentligen, fram-
för de andra, utan det är väl en vanefråga. (S6) 

Utifrån detta uttalande är det väl lite att ta i att säga att studenten undviker TV4-

nyheterna och andra dagstidningar än DN, men såsom informationskranar betrak-

tade är de i alla händelser avstängda. Exempel som det ovan anger samtliga in-

formanter på informationskällor de av olika skäl väljer bort till förmån för andra – 

ett slags passiv withdrawal; det som aldrig valdes och därmed indirekt valdes bort. 

Det kan dock svårligen betraktas som en strategi för information avoidance. 
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Permanent och temporär withdrawal 

Ett mer aktivt användande av withdrawal som strategi ger studenterna också ex-

empel på. Det som motiverar den aktiva användningen är ofta just ett behov av att 

reducera mängden av information man möter. Som strategi är det enkelt – bara att 

stänga av – men sättet studenterna gör det på varierar ändå. Först och främst kan 

withdrawal precis som filtering göras både permanent och temporärt. En student 

har stängt av notifikationerna på vissa appar, och tagit bort andra helt: 

Jag har försökt ta bort de källor och också överlag mycket såna här notifications, eller notifi-
kationer, som man kan få i mobilen. ”Nu har någon skrivit till dig på Twitter”, ”Nu har någon 
skrivit till dig på Facebook”… Jag har tagit bort såna appar överlag ibland, fast jag har haft 
kvar användarkonton och försökt minska användningen. (S4) 

 En annan student berättar om sitt beslut att sluta använda Facebook: 

Jag har till exempel inte Facebook. Det var också en sån grej… en reducering av inflödet i 
mitt liv. Jag hade det förut, men jag kände att jag var tvungen att göra något slags val. […] Jag 
kände att det blev för mycket att spendera tid och uppdatera och liksom kolla om det hänt 
någonting. Och det kändes ganska mycket som kvasihändelser, det mesta. Så jag kände att det 
här orkar jag inte lägga ner tid och energi på. (S8) 

Studenterna ger inte uttryck för några planer på att återuppta användandet av noti-

fikationer eller Facebook, utan besluten förefaller vara permanenta – åtminstone 

tills någonting i situationen förändras. York & Turcottes studie om facebookse-

mestrar som nämndes tidigare rörde människor som trots allt beslutat sig för att 

återuppta användandet. Skillnaden mellan de som återvänder och de som inte gör 

det torde vara i vilken utsträckning man upplever att innehållet väger upp för pri-

set man betalar i tid och energi. Eftersom studenten (S8) upplevde att mycket av 

innehållet rörde sig om ”kvasihändelser” saknar hen förmodligen motivationen 

som krävs för att återvända. 

Temporär withdrawal fanns det flera exempel på i studenternas berättelser, där 

en eller flera källor stängs av under en kortare eller längre period, men där avsik-

ten varit att återuppta intaget så småningom. 

Det var en vecka i höstas då jag bestämde att jag inte skulle lyssna på radio. Men det är frågan 
om det var mest för att jag ville ha tystnad och tid att tänka, eller om det var för att det blev… 
Ja, det är svårt att utröna vad det är som är orsak och vad som är konsekvens av det. (S5) 

Det blir väl mest att jag blir mer selektiv med vilka sidor jag går in på. Att jag kanske med-
vetet väljer att bara läsa artiklar som folk som jag tycker är väldigt vettiga har delat, eller att 
jag bara… Eller att jag inte går in på Facebook alls på ett par dagar. Eller att jag inte läser tid-
ningen på ett par dagar. (S9) 

Skälen som anges för sådana arrangemang är att man vill ta en paus och andas lite 

eller samla kraft för att sedan återgå till den vanliga ordningen. 
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Planmässig withdrawal 

En av studenterna (S4) beskrev ganska stora förändringar av sitt informationsbete-

ende som påminde mycket om principerna för withdrawal – en begränsning av 

informationstillförseln genom att helt stänga av informationsflöden och på så vis 

förhindra information overload. Personen i fråga begränsade dock inte specifika 

inflöden såsom Facebook eller TV-nyheter, utan begränsade istället sina befintliga 

inflöden till väl valda tillfällen. 

Personen hade tidigare haft en nyhetsapp på sin mobil som skickade notifikat-

ioner vid nyhetshändelser. 

Jag brukade ha deras [DN:s] såna där flashar i mobilen, där man kunde få nyhetsflashar när 
det hände någonting. Och först tyckte jag att det var en jättebra idé. Jag missade nyheter för 
att jag inte kunde kolla på min mobil eller på datorn under dagen. Jag var för upptagen. Och 
då tyckte jag att det var jättebra att få de här flasharna. Men till slut så var det någon annan 
som sa åt mig att stänga av dem. När jag själv var lite nere och så satt vi och kollade på min 
telefon, och så kom det fram en rubrik där det stod typ ”Blodig knivman jagade barn i Göte-
borg”. En sån där hemsk rubrik. Och så sa hon, det var min syster som sa: Men varför har du 
det här? Och jag sa jo, det är ju lite stressande ibland när man vaknar och ska kolla vad klock-
an är mitt i natten, och så står det att nu har det varit en stor bombning, någon självmords-
bombning, något attentat eller naturkatastrofer runt om i världen medan man sover. Man blir 
lite mer orolig av det där. Så jag har stängt av det där, och jag har inte saknat det. (S4) 

 

Borttagandet av nyhetsappen är att betrakta som permanent withdrawal, men det 

ledde till att studenten började inse betydelsen av hur och när man får information 

och försöka planera sitt informationsintag för att förhindra att informationen stän-

digt sipprar in.  

För då blir det också lite standardiserat, att man får som norm att man hör – till exempel med 
såna här flashar hela dagen – exakt vad som händer. Jag tror att det blir svårt att ta in också, 
det blir för stort flöde av information. Så jag tror att jag försöker välja det så att jag ska vara 
mottaglig när jag väl läser det. För jag tror att om man hela tiden har flashar på mobilen eller 
radion på… Man slår liksom dövörat till. Man kan inte låta bli, för man orkar inte lyssna på 
det hela tiden. Jag försöker göra så att det ska bli en medveten konsumtion när jag läser och 
att jag då faktiskt är fokuserad och koncentrerad. (S4) 

Då studenten fortfarande hade appen kvar medförde den dessutom att hen fick 

rollen som något slags språkrör för dåliga nyheter genom att sprida informationen 

vidare. 

Jag har tänkt mycket på det där med… just det där med flasharna. Hur det kändes att hela ti-
den vara den som kom med negativa nyheter. För det var ju oftast negativa nyheter om kaos 
och hemska saker som hade hänt. Och att alltid vara den som för in det på lunchdiskussion-
en… För det kommer jag ihåg, det var jag och en kollega som satt och vi hade båda den här 
appen. Och båda satt med våra telefoner och var liksom officiella rapportörer på något sätt. 
Och det blev så absurt, kände jag. Gud, varför har jag den här rollen? Det ville jag faktiskt 
inte ha. (S4) 

Genom att vidarebefordra liveuppdateringarna till kollegorna bidrog hen själv till 

att flödet aldrig upphörde, ens på lunchrasterna. 



 53 

Studenten har också provat att göra en rumslig begränsning av informationsin-

taget, en taktik som ett par andra också hade tillämpat: 

Jag har försökt skapa mobilfria zoner i mitt hem. Det kanske är ofräscht att säga, men till ex-
empel på toaletten. Där får man inte ha med sig mobilen har jag bestämt, bara för att det är ty-
piskt sånt slött… Ja, tar jag inte med den så kan jag inte titta på den. Jag försöker också ibland 
att inte… Det är lätt att man lägger upp till exempel mobilen på bordet med skärmen uppåt – 
under föreläsningar eller så där, eller när man har paus i en föreläsning så tittar man direkt. 
Och på så sätt tar man ju inte pauser överlag. Men jag försöker väl skapa mer generella pau-
ser. (S4) 

När jag kommer hem så brukar jag ofta lägga telefonen på en hylla och inte sitta och kolla på 
Facebook. (S9) 

Sådana försök att begränsa sitt informationsintag till valda tillfällen eller platser är 

utan tvekan en form av withdrawal, men inte en som Savolainen (2007) tar upp i 

sin genomgång av begreppet. Savolainen talar enbart om att stänga av specifika 

källor för att begränsa informationsflödet, men praktiken att stänga av alla källor 

exempelvis kvällstid eller bara i hemmet är också en strategi för att reducera even-

tuell information overload – ett slags planmässigt intag av information, som jag 

väljer att kalla just planmässig withdrawal.  

Konsekvenser av withdrawal 

Studenten (S4) som tillämpar planmässig withdrawal lyfter fram fördelarna med 

det arrangemanget: 

Att undvika – för mig – gör att jag orkar ta in mer när jag väl sätter mig och kollar. Då är jag 
liksom sugen på att göra det, istället för att det bara är något som hamnar i förbifarten. (S4) 

Genom att begränsa sitt medieintag och den information som man annars hela 

tiden slentrianmässigt tar in, menar studenten att informationssökningen blir mer 

produktiv och lustfylld när den väl blir av.  

Studenten (S8) som slutat använda Facebook säger sig vara nöjd med det be-

slutet, men utesluter inte att det skulle kunna finnas bättre sätt att begränsa in-

formationsinflödet.  

Det var någonting som jag valde, att typ städa mina inputs, just för att jag kände att det blev 
too much liksom. Jag kan inte säga att jag egentligen tror att det är det bästa sättet. Det tror 
jag inte kanske, men jag vet inte vad det bästa sättet skulle vara. Eventuellt skulle det bästa 
sättet vara att på något sätt verkligen gå in för filtrera bättre, kanske ha så här RSS-feeds till 
något konto eller något. Men det är också en form av… då skär man också ut mycket. […] Jag 
är nöjd med mitt val, om jag ställer det mot alternativet. Hur jag gjorde innan. Men samtidigt 
så känner jag väl att det inte är ultimat, för att jag riskerar att missa saker. Det kan jag absolut 
känna. Men jag har liksom inte kommit fram till någon bättre lösning just nu. (S8)  

Det största problemet med withdrawal från Facebook uppges av studenten vara 

risken att gå miste om önskvärd information – i detta fall eventuell information 
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om och inbjudningar till evenemang som enbart utannonseras på Facebook. Ef-

tersom withdrawal är ett trubbigt verktyg är det oundvikligt att en del oavsiktliga 

förluster sker. Personen frågar sig om någon form av filtrerande strategi skulle 

vara att föredra. De båda strategierna har sina för- och nackdelar, och studenten 

tycks vara medveten om detta och villig att fortsätta väga strategier mot varandra i 

sökandet efter balans. I nuläget används withdrawal-strategin för att dra ner på 

antalet källor och kanaler vilket medför att hen inte behöver filtrera så mycket 

utan kan ta till sig allt från de källor som faktiskt används. Om hen slutade be-

gränsa antalet kanaler skulle det förmodligen vara annorlunda, menar studenten: 

Jag tänker att jag fungerar så personligen att om jag skulle ha mycket fler kanaler och liksom 
översållas varje dag… då skulle jag nog börja undvika på det sättet [filtrera]. Förstår du? Att 
man tänker att det här vill jag inte höra om, det här vill jag inte läsa om. […] Jag tror att jag 
gjorde det lite förr. Och jag tror att jag har kommit fram till att det berodde på att det blev så 
stor impact. Hur ska jag säga? När man smalnar av det lite – det man lyssnar på eller det man 
tar till sig – då kan man ta till sig allt, känns det som. För att man har… Det finns utrymme för 
det. (S8) 

Genom att ägna sig åt withdrawal och begränsa informationsflödet kan man ta till 

sig det mesta av de källor man behåller. När flödet är mindre blir det också lättare 

att ta till sig lite tyngre ämnen eller sådant man kanske skulle ha filtrerat bort om 

inflödet var större. Båda studenterna (S4 och S8) anger liknande konsekvenser av 

sin informationshantering. Oavsett om man tillämpar withdrawal från specifika 

källor eller planmässig withdrawal under speciella förhållanden tycks resultatet bli 

ett mer kontrollerat inflöde som studenterna uppger låter dem att ta in desto mer 

information från de källor eller vid de tidpunkter som de väljer. 

Satisficing 

Studenterna begränsade sitt intag av information också på sätt som inte kan hänfö-

ras till information avoidance. Detta skedde genom satisficing – en ständigt på-

gående förhandling om informationsbehov och tillräcklighet. Följande avsnitt 

kommer att behandla hur studenterna reflekterade kring vad som behövs och vad 

som är tillräckligt.  

Behov av information 

För att kunna bedöma vad som är tillräckligt med information måste man först 

fastslå vad man ska med informationen till: vari består behovet? Också de studen-

ter som hade allra tydligast informationsundvikande beteenden sökte ändå, eller 

hade sökt, information om flyktingkrisen. De flesta motiverade sitt sökande med 

viljan att ”hålla lite koll på” vad som händer i världen. 
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Jag tänker på när det kommer tv-serier, och folk som följer tv-serier. Då kommer det nya av-
snitt ibland som de kollar på då. Och nyhetsflödet är ju liksom ett ständigt pågående drama 
som utvecklas hela tiden. Ja, det skulle vara konstigt att bara tänka att nu tog världen slut, nu 
slutar jag följa det som händer. Jag tror att så länge man lever kommer man att vara intresse-
rad. […] Jag upplever inte att det är en typ av pliktkänsla som gör att jag lyssnar på nyheter, 
utan det är mer ett intresse. Jag tror jag har varit det länge i alla fall, sen jag var barn. Ja alltså, 
om man inte bryr sig om verkligheten, vad ska man då… bry sig om? (S5) 

Studenten säger att det inte är någon pliktkänsla som ligger till grund för informat-

ionssökandet, utan snarare ett personligt intresse. I detta skiljer hen sig från flera 

av de andra studenterna som visserligen gav uttryck för ett intresse för frågorna, 

men som också berättade om ansvars- och pliktkänslor.  

Alltså, det är väl mer så där att jag tycker att det är väldigt… Det är väldigt hemskt det som 
händer, men samtidigt så tycker jag att jag bör ju hålla koll lite, så då kanske jag fortfarande 
söker lite då och då. (S3) 

Det är väl något jag har känt mig väldigt engagerad i, som säkert många har gjort. Men jag har 
försökt väldigt aktivt att inte undvika information bara för att det är jobbigt. Att försöka ut-
sätta mig för det. För det är viktigt och det händer inte mig, och man känner att man har det så 
bra, och då känns det ännu viktigare att man orkar ta del i vad andra människor lever för var-
dag och för verklighet. Så att man inte… Jag tycker att man har någon slags plikt i att veta lite 
när det händer, och påverka. (S4) 

Båda studenterna ger uttryck för hur de tycker att de ”bör” hantera information 

som upplevs som hemsk. Fastän det känns jobbigt anser båda två att de ändå 

borde ”hålla koll lite” och ”utsätta” sig för det. Återigen ser vi här ett exempel på 

när känslorna upplevs som ett hinder som måste övervinnas. Det nedre citatet på-

minner om Lerners m.fl. metod omprövning; ett försök att rationalisera bort oöns-

kade känslor med förnuftsmässiga argument (”det händer inte mig”). 

Studenten (S4) kallar det uttryckligen för en plikt att ta in information om vad 

som händer och antyder också att detta pliktmässiga kunskapsintag ska mynna ut i 

påverkan av något slag, alltså ett tänkt agerande som resultat av informationsin-

hämtandet. Hen antyder alltså att informationsintaget inte är ett självändamål, utan 

att man dessutom bör reagera på vetskapen. En annan student förklarar varför hen 

återgår till att söka information om flyktingkrisen efter perioder av withdrawal 

med ett liknande resonemang: 

Det är väl någon sorts… Att man känner att man vill förstå. Även om man inte kan göra 
någonting så känns det som att om man åtminstone har någon sorts överblick över situationen 
så kan man i alla fall… då kanske man kan göra någonting. […] För att det känns ändå som att 
kunskap är makt, på något sätt. Eller att kunskap är nyckeln till någon form av lösning. Om 
man inte vet någonting så kan man inte heller göra någonting. Så det känns som att även om 
man undviker så skulle jag ändå inte kunna undvika det helt. (S9) 

Också här målas bilden upp av information som underlag för agerande – att veta 

för att kunna göra. Agerandet behöver inte nödvändigtvis vara en praktisk möjlig-
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het i form av en planerad aktion, utan också en abstrakt önskan om att kanske 

kunna göra något tycks vara skäl nog att inhämta information. 

En student frågade sig hur långt en sådan tänkt plikt att hålla sig uppdaterad 

kan tänkas sträcka sig: 

Det är ju i någon form av demokratins anda. Någon medborgerlig plikt kanske. Det kan jag 
tycka. Men samtidigt är det ju en svår fråga, var den gränsen går. Okej, är det bara lokala ny-
heter då eller? Jag tänker kriser i Mellanöstern och så där, har man någon skyldighet att vara à 
jour med det liksom? Jag vet inte. Just därför att det känns som att det är information som man 
tar in… eller det är åtminstone vad de flesta svenskar verkar göra. Att man tar in den inform-
ationen, smälter den på något sätt, kanske diskuterar den med folk, men sen så… That’s it på 
något sätt. (S8) 

Studenten resonerar alltså kring var gränsen går för vår skyldighet att hålla oss 

informerade, och lyfter fram en eventuell skillnad mellan lokala händelser och 

information om tillstånd i till exempel Mellanöstern. Hen menar att information 

om mer avlägsna tilldragelser möjligtvis kan resultera i diskussioner, men att 

”that’s it”. Det som förväntas komma efter en diskussion tycks återigen vara ett 

agerande, något som studenten upplever uteblir när det gäller avlägsna händelser. 

Kanske är sannolikheten högre att människor agerar efter information om lokala 

tilldragelser eftersom möjligheten att påverka upplevs som större. En eventuell 

plikt att hålla sig uppdaterad skulle då möjligen kunna sträcka sig så långt som 

man upplever att man har möjlighet att påverka situationen, medan information 

om tilldragelser som man inte upplever sig kunna påverka inte innefattas av denna 

pliktkänsla. Detta stärker i så fall ytterligare bilden av information som underlag 

för agerande, och inte ett självändamål.  

Generellt var studenterna mycket försiktiga med att hävda att det borde finnas 

någon allmän skyldighet att hålla sig uppdaterad, utan de flesta var noga med att 

det främst gällde de krav de ställde på sig själva.  

Om jag skulle anse, allmänt, att folk borde forska och utforska och bredda sig och hålla sig 
uppdaterade, då implicerar det på något sätt också att jag utgår från att de ska tycka lite 
samma sak som jag gör, och att de ska vilja göra någon konstruktiv påverkan på samhället de 
lever i. Och det… Jag vet inte om jag kan se det som att… bara att bredda sig, att det skulle 
vara något inneboende värde i det i sig, så att säga. Att söka information. Det vet jag inte rik-
tigt. Men just bara att kunna uttala sig om någonting, så tycker jag att det absolut hänger ihop. 
Då bör man ha forskat lite och reflekterat lite. Alltså, forska i bemärkelsen att söka informat-
ion då. (S2) 

För att kunna uttala sig bör man söka information, menar studenten, men för dem 

som inte vill delta i debatten eller försöka påverka samhället är det ingen mening 

med att uttrycka krav på att de ska söka information bara för sakens skull. Inform-

ation ses som en plikt för den som ska agera. 

Den sortens agerande som studenterna huvudsakligen tog upp var deltagande i 

demokratiska val. Information om flyktingkrisen sågs i stor utsträckning som vik-
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tig för att kunna ta ställning och forma välgrundade åsikter för att sedan kunna 

påverka genom att rösta. 

Det är väl kanske en ideologisk tanke, i och med hela demokratisystemet, att man ska ha in-
formation om det man sen är med och röstar om. Och att man då också håller sig uppdaterad 
under de fyra åren mellan valen också, så att man vet vad som faktiskt har pågått. Någorlunda. 
Sen kan man ju inte hålla reda på allt, men de största sakerna i alla fall, tycker jag. Sen om 
man lever efter det fullt ut, det är en annan sak. (S1) 

Men det blir ju någon sorts självplågeri. Det blir som att jag har så här… okej, jag kan inte ha 
en åsikt om det här om jag faktiskt inte har läst vad idioten har sagt först. Så då kanske jag lä-
ser ett idiotinlägg, och sen läser jag inte alla andra liksom. Men det är ju svårt det här, för 
samtidigt så tycker jag ju liksom – ja, även som akademiker – att man ska ju ha olika vinklar 
liksom. Man måste ju ha olika vinklar för att uppfatta… få en egen uppfattning. (S9) 

Eftersom det är något som är så omtalat nu, alla pratar om det och det är så mycket i media 
och politiker pratar om det nästan dagligen… Och vi röstar ju på politikerna, och makten som 
de har bygger ju på att vi har röstat på dem. Så om vi ska kunna kontrollera vår demokrati och 
se att det funkar så gäller det ju att hålla koll på dem. Så det är ju en demokratisk fråga. De-
mokrati är ju inte bara en rättighet, det är en skyldighet också. Jag har rätt att rösta, men jag 
tycker att det är min skyldighet då att veta vad det är jag röstar på. (S6) 

Alltså ses information som viktigt för att bilda sig en egen uppfattning, som fram-

kommer av de två första citaten, samt för att hålla koll på politiker och deras åsik-

ter, såsom föreslås i det sista citatet – allt för att kunna orientera sig och agera 

inom ramen för en demokrati.  

Att kontrollera eller granska uppgavs också av ett par studenter som ett skäl 

att söka information. Bortsett från studenten (S5) som uppgav sig söka informat-

ion främst på grund av ett intresse för omvärldshändelser, var dessa utsagor de 

enda som inte nödvändigtvis hade som underliggande motiv att förbereda för ett 

potentiellt agerande. Kontroll av politiker, såsom omnämnt i citatet ovan, har för-

stås som möjlig följd ett agerande i form av protester eller röstning. Men flera av 

de granskande motiv som uppgavs handlade ytterst om att få en korrekt bild av 

verkligheten och utesluta att felaktig information accepteras blint. 

När det har hänt någonting som är väldigt… som känns väldigt… fruktansvärt fel, som när 
Danmark började konfiskera tillhörigheter4, så blir man ju först… liksom, what the…? Och 
sen så måste man ju dubbelkolla – är det här sant eller är det något som folk säger? (S6) 

En drivkraft skulle jag kunna identifiera som – om jag kollar på Aktuellt eller om jag läser nå-
gon artikel – att jag tror att det ligger någonting annat där och gror. Som jag inte får tillgång 
till. Att jag får en känsla av… att det här kan inte stämma. Jag måste ta reda på mer. (S2) 

Också detta kan förmodligen bakas ned till en önskan om att hålla koll på vad som 

händer, såsom nämndes först i avsnittet. 

                                                 
4 Studenten syftar på ett lagförslag som presenterades i november 2015 i Danmark som skulle tillåta myndig-

heter att beslagta asylsökandes tillgångar och ägodelar. 



 58 

Sammanfattningsvis tycks studenternas skäl att söka information om flykting-

krisen vara viljan att hålla koll på vad som händer i världen (omvärldsbevakning), 

att skaffa sig ett underlag för åsiktsbildning och agerande, samt att kontrollera 

sanningshalten på uppgifter som sprids i media. 

Stoppregler 

Satisficing bygger på tillämpandet av stoppregler som avgör när ett sökande efter 

information avslutas. Sådana stoppregler måste enligt Bawden & Robinson (2009) 

vara rationellt formulerade för att det ska röra sig om satisficing och inte informat-

ion avoidance. Att avsluta sökandet för att man blir frustrerad eller nere räknas 

inte som en rationell stoppregel, även om det givetvis kan vara ett fullgott skäl att 

sluta. Kärnan i satisficing är att man nöjer sig med den information man fått – 

antingen genom att ens ursprungliga behov och målsättningar uppnåtts, eller ge-

nom att behovsformuleringen och ambitionsnivån har anpassats och därigenom 

kunnat uppfyllas. Om informationssökningen avslutas för att man blivit frustrerad, 

nere och anser sig ha tillräckligt med information – då betraktas det som satisfi-

cing i och med att man har rationaliserat sitt handlande. 

Studenterna i studien pratade generellt sett ganska lite om hur mycket inform-

ation de egentligen behövde för att uppfylla de krav de ställde på sig själva i form 

av att ha koll på omvärlden och politiken. Det föreföll hos de flesta av dem vara 

underförstått att mer information alltid var bättre – i den mån man klarade av att 

hantera den.  

Jag tycker att jag har balans för att jag känner att jag hinner med allt i livet jag vill hinna med. 
Men samtidigt så… Jag skulle ju kunna lägga all min tid på att granska information – eller 
mer tid – för att vi ändå har en värld som bygger på att vi ska göra det som kallas rationella 
beslut utifrån informationen vi har. Och då ska det leda till att vi gör de bästa köpen, för att vi 
har bäst information om vad som finns på marknaden, och samtidigt ska vi rösta på politiker, 
och då bygger det på att vi ska veta vad de står för. Men det är ingen som kan ha koll på… Ja, 
men jag vill ha ett par ballerinaskor. Och så ska jag köpa dem, men ska jag kolla utifrån etiska 
aspekter? Har de som gjort skorna fått det bra? Vad är skorna gjorda av? Hur långt har de 
fraktats? Alla led går ju inte att se. (S6) 

Man önskar ju att inför varje val så skulle alla få all information och all statistik rätt in i huvu-
det och så skulle man gå till valurnorna på det. Men det funkar inte så, man kan inte processa 
allt det. (S6) 

Det som studenten är inne på här är exakt det Simon säger om bounded rationality. 

Idealet vore självklart att alla hade all information när man ska fatta så kallade 

rationella beslut – inköp, politik och allt annat i vardagen – antingen genom någon 

slags direktlänk in i huvudet, eller genom att ägna all vaken tid åt informations-

sökning. Inget av detta är dock rimligt eller genomförbart. Givet verklighetens 

begränsningar – och rationalitetens begränsningar – uppger studenten att hen är 

nöjd med sitt informationsintag såsom det ser ut nu. Tid och energi uppges som 

begränsande faktorer: 
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Man måste ha tid och ork att fokusera på vissa saker tror jag, och har man inte energi att be-
handla så mycket som man skulle vilja just nu, så istället liksom… Ja, men idag ska jag laga 
mat och jag ska passa barnen och blablabla. Så jag orkar inte läsa fem stora nyheter idag, utan 
jag läser två. Så att man hinner med att leva sitt liv. (S6) 

Studenten visar på en ganska pragmatisk syn på informationsintaget där informat-

ionssökningsaktiviteter måste samsas med vardagens övriga sysslor. Istället för att 

läsa ”fem stora nyheter” kan två räcka om inte tiden och orken tillåter mer. En 

stoppregel baserad på en tidsbegränsning träder då i kraft och avslutar sökandet. 

Jag tror att det handlar om det, att jag har begränsat mig själv, eller min… ja, precis. Av 
många olika skäl. Men ett skäl är ju liksom tidsaspekten, att jag har ju inte tid riktigt känner 
jag. För det tar väldigt mycket tid om man ska ta in olika källor. Om man skulle försöka få så 
mycket olika röster och politiska analyser som möjligt… Det är ju ett väldigt intressant pro-
jekt, men som jag inte känner att jag riktigt prioriterar tyvärr. (S8) 

Med denna motivering förklarar en annan student sitt beslut att nöja sig med radio 

som huvudsaklig informationskälla. Den stoppregel som spelar in här säger alltså 

att efter radiolyssnandet räcker det, och informationssökandet kan avslutas. Mer 

information och andra perspektiv kunde möjligtvis öka förståelsen, men tidsbe-

gränsningen aktiverar stoppregeln. Både (S6) och (S8) prioriterar i slutändan nå-

got annat än fortsatt informationssökning, vilket är det som föranleder tidsbe-

gränsningen. Möjligtvis kan man därför tala om en stoppregel baserad på yttre 

omständigheter – sådant som inte har med själva informationen eller sökprocessen 

att göra. 

En stoppregel som däremot har med den uppsökta informationen att göra är 

den som avslutar sökningen när alltför mycket liknande information hittats – det 

som av Agosto kallas snowballing. Denna stoppregel hade några studenter tilläm-

pat. 

Om jag känner att det blir för mycket om samma sak, att jag då kan välja bort det och sen… 
Det är väl hemskt att säga, men när det känns som att det blir kaka på kaka… så kan det hända 
att jag har känt att nej, nu orkar jag inte läsa mer. (S3) 

En annan student vände sig emellertid emot ett sådant resonemang: 

Det är inte som att det är samma historia, utan det är flera stycken som alla är relevanta. Så att 
säga att det är för mycket är att se det som… Man ser det då som att det är en sak som händer 
på en plats i en tid, men det är ju en lång historia. Men samtidigt så förstår jag ju att folk säger 
att det är så himla mycket, för om man inte orkar läsa eller… Jag förstår att det kan bli mycket 
att höra om flyktingar. För det känns ju ibland på ytan att – ja, men det här är precis samma – 
när man läser att gränsen stängs. För att gränsen stängdes förra veckan också. Men det är en 
annan gräns som vi pratar om den här gången, den här veckan. (S6) 

Upplevelsen av vad som är repetitivt eller inte varierar förstås beroende på vilken 

nivå av intresse man har för nyanser i det som händer. Dessa två citat visar på 

olika uppfattningar. En av dem (S3) tillämpar en snowballing-stoppregel vid de 
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tillfällen då informationen upplevs som ”kaka på kaka”, medan en annan (S6) inte 

tycker att någon sådan stoppregel behövs i fråga om flyktingkrisen eftersom in-

formationen upplevs som delar av en historia under ständig (om än gradvis) ut-

veckling. 

Flera av studenterna menade också att de var nöjda med sitt informationssö-

kande kring flyktingkrisen, och att ytterligare ansträngningar därför inte var nöd-

vändiga. 

Jag upplever liksom inte att jag borde ta in mer än jag gör. Så jag har nog inte valt bort något 
speciellt av någon speciell anledning. (S5) 

Studenten, som hade för vana att gå igenom en hel del både inhemsk och internat-

ionell dagspress, menar att hen får så mycket information som hen behöver för att 

tillfredsställa sina behov, vilket förstås är den mest grundläggande av stoppregler. 

I det här fallet inträder behovstillfredsställelsen innan eventuella andra stoppregler 

(som exempelvis snowballing) hunnit bli aktuella. 

De nämnda stoppreglerna (tidsbegränsning/yttre omständigheter, snowballing 

och behovstillfredsställelse) tycks tillämpas då syftet med informationssökningen 

är att hålla koll och orientera sig i händelseutvecklingen kring flyktingkrisen. Vid 

informationssökande som syftar till att kontrollera eller granska uppgifter använ-

des delvis andra stoppregler, som byggde på att ett svar på ett eller annat sätt er-

hölls. En student beskrev processen med att kontrollera mer sensationella uppgif-

ter i media på följande sätt:  

Jag försöker hitta trovärdiga kanaler. Även om det är klart att de också kan ha fel och liksom 
ha fel fakta i grunden. När det står liksom TT eller Reuters, då är det hyfsat faktakollat tänker 
man. Och sen så är det ju att försöka se, är det här mer åsikter som kanske spelar in eller har 
någon varit där, har någon kollat det? Vem säger vad? Som det här med danska beslagtag-
ningar av tillhörigheter. Det har ju ändå kommit från dansk regering och lagstiftning, alltså 
lagstiftare. Så den informationen, när en dansk lagstiftare säger: nej, nu ska vi beslagta… så 
känns det ändå som att de har ingenting att vinna på att ljuga om det här, så det stämmer nog. 
Speciellt när det är TT som är del av källan så känns det som att det är trovärdigt. (S6) 

Artiklar som hänvisar till TT eller Reuters accepteras som trovärdiga, här dessu-

tom i kombination med uttalanden från danska lagstiftare, och därmed har ett svar 

erhållits och sökandet kan upphöra. En annan student gav ett liknande exempel 

från rapporteringen kring presidentvalet i USA: 

Om det står samma sak på flera ställen. För några dagar sedan såg jag att det stod att Donald 
Trump hade sagt att han skulle kunna skjuta någon, och han skulle ändå vinna valet. Jag tror 
det var på DN. Och jag var så här… Han kan inte ha sagt det här. Men sen så när jag såg det 
på the Guardian, och jag såg att någon la upp videon där han sa det på Twitter, var jag bara så 
här – okej. Han sa det faktiskt. Så är det. Så när det är många, när källorna… När flera olika 
reportage har samma sak. (S7) 

Kombinationen av att flera olika källor hävdar samma sak, i det här fallet tillsam-

mans med vad som upplevs som svårbestridliga bevis i form av ett videoklipp av 
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uttalandet, tolkas av studenten som ett svar som kan accepteras, varmed sökningen 

kan avslutas. Att informationens riktighet kan kontrolleras med sådan stor säker-

het som i dessa två fall – vilka ju båda kunde spåras tillbaka till specifika perso-

ners beslut eller uttalanden – är förstås inte alltid fallet. Här kan vi tala om att be-

hovstillfredsställelse är den stoppregel som avslutat sökandet i båda fallen, i och 

med att relativt säkra svar påträffats. Men ju svårare det är att fastslå sanningshal-

ten i en uppgift (till exempel vid uppskattandet av dödstal i en konflikt) desto 

större roll spelar andra stoppregler för vad vi slutligen accepterar som svar. De 

exempel som presenteras av studenterna, nämligen tillräckligt många källors sam-

stämmighet eller enstaka källors höga tillförlitlighet kan då fungera som stoppreg-

ler som inträder innan ett definitivt svar hittats. Ett sådant går ju många gånger 

inte att få, enligt Simons teori om bounded rationality. 

En sista stoppregel vid informationssökning i syfte att granska eller kontrol-

lera utgör en motpol till den regel som avbryter sökandet på grund av enskilda 

källors höga tillförlitlighet. Det rör sig om en stoppregel baserad på enskilda käl-

lors låga tillförlitlighet. 

Sen beror det också på vad det finns för källor. Ibland så har DN så här: ja, Daily Mail skriver 
detta. Och då tror jag inte riktigt på det, för att jag inte litar på Daily Mail. (S7) 

Man fattar ju såna beslut, inte på helt inga grunder alls, utan man har ändå på något sätt fått en 
uppfattning om hur en sida är till exempel. Kanske att man har varit inne där någon gång och 
sett, och då fick man ett dåligt intryck och då använder man den erfarenheten sen. (S5) 

Om någonting är delat av typ Fria tider eller Avpixlat eller vad som helst, så vet man att det 
kommer ju vara extremt vinklat åt ett nationalistiskt håll, så då litar jag inte på det alls. (S9) 

De källor som av studenterna upplevs som snedvridna och otillförlitliga fungerar 

som underlag för att förkasta informationen – mycket likt hur TT upplevs som 

garant för informationens riktighet, fast tvärtom. Upptäckten att källan för inform-

ationen är en som man av erfarenhet misstror utlöser då stoppregeln baserad på 

enskilda källors låga tillförlitlighet. Informationen man ville kontrollera avfärdas 

därmed som otillförlitlig, även om något definitivt svar inte erhållits. Behovstill-

fredsställelse har därmed uppnåtts, genom att kraven för att betrakta behovet som 

fyllt har sänkts från ett krav på ett definitivt svar till ett krav på en sannolikt kor-

rekt bedömning. 

Sammanfattningsvis kan tre huvudsakliga informationsbehov eller användnings-

områden för information identifieras i studenternas utsagor (se figur 3): informat-

ion för omvärldsbevakning, information för åsiktsbildning och agerande och in-

formation för att kontrollera uppgifter. De två förstnämnda leder till potentiellt 

oändliga sökningar där de förekommande stoppreglerna fungerar avgränsande. Det 

sistnämnda informationsbehovet söker bekräfta eller avfärda tidigare erhållen in-

formation och leder till mer slutna sökningar, i den meningen att det som söks är 
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ett ja eller ett nej, lite förenklat sett. Där präglas stoppreglerna istället av graden av 

trygghet i bedömningen. Stor trygghet kan avsluta sökningen (antingen den upp-

nås genom bedömning av enstaka källor eller genom en sammanvägning av flera 

källor), om inte ett definitivt svar påträffas. 

 

Informationsbehov Stoppregler 

Omvärldsbevakning/intresse 
 Tidsbegränsning/yttre omständigheter 
 ”Snowballing”, information upprepas 
 Behovstillfredsställelse 

Underlag för åsiktsbildning och agerande 

Kontroll av uppgifters sanningshalt 

 Enstaka källors höga tillförlitlighet 
 Enstaka källors låga tillförlitlighet 
 Tillräckligt många källors samstämmighet 
 Behovstillfredsställelse (säkra svar) 

Figur 3. Informationsbehov och stoppregler 
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Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur stora mängder kris- och kon-

fliktrelaterad information hanteras, med fokus på de eventuella strategier för regle-

ring av informationsintaget som tillämpas, samt på de faktorer som motiverar va-

len av strategier. Frågeställningarna var: 

1. Hur hanterar studenterna information om kris- och konfliktrelaterade hän-

delser i världen? Vilka strategier tillämpas för att reglera informationsinta-

get? 

2. Vilka yttre och inre faktorer motiverar till sökande respektive undvikande 

av kris- och konfliktrelaterad information? 

Nedan kommer möjliga svar på dessa frågeställningar att diskuteras utifrån de 

resultat som presenterats ovan. 

Strategier för reglering av informationsintag 

Utifrån intervjumaterialet har tre olika strategier för reglering av informationsintag 

kunnat påvisas. Filtering och withdrawal, som båda bygger på undvikande av in-

formation, och satisficing, som bygger på omvärdering av behov och ambitionsni-

våer. Dessutom har några olika varianter av dessa strategier identifierats (se figur 

4 nedan). 

Filtering var den vanligast förekommande strategin bland studenterna, och till-

lämpades både temporärt (queueing) och permanent. Det förekom både ämnesspe-

cifik filtering (bortval av vissa ämnen eller vinklar, inklusive selective exposure), 

generell filtering (bortval av mer detaljerad information genom att exempelvis 

bara läsa rubriker) och avskärmning (att skapa distans till informationen genom 

distraktion eller någon annans tolkning av informationen).  

Den sistnämnda varianten, avskärmning, är en särskilt intressant upptäckt som 

inte har tagits upp i den genomgångna litteraturen. Istället för att blockera delar av 

informationen tillåts den flöda relativt fritt, medan filtreringen sker vid själva mot-

tagandet. Studenten som kunde göra andra saker medan nyheterna stod på för att 

”avskärma sig lite grann, men samtidigt ta in lite” (S9) lät således informations-
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flödet vara oreglerat medan den egna uppmärksamheten istället reducerades ge-

nom distraktion. Om maxgränsen för arbetsminnet ligger någonstans runt sju ob-

jekt, som G. A. Miller (1994) påstår, borde det betyda att ju mer vi splittrar vår 

uppmärksamhet, desto mer dämpad blir genomslagskraften hos varje enskilt ut-

tryck. En liknande, dämpande effekt uppnåddes av studenten (S2) som valde käl-

lor som upplevdes som otillförlitliga för att informationen som mottogs (relativt 

oreglerad) då kunde betraktas med viss skepsis, vilket fungerade som ett avtrub-

bande filter. 

En student (S5) påtalade vad som upplevdes som ett slags passiv filtering; att 

informationsintaget reglerades undermedvetet och luststyrt. Förmodligen sker 

mycket av vår dagliga informationshantering mer eller mindre undermedvetet på 

det sätt som studenten beskriver – Hanoch talar ju också om känslor som en sepa-

rat mekanism för att processa information. Men den undermedvetna aspekten gör 

att det är svårt att betrakta som en strategi.  

 

 

Figur 4. Strategier för reglering av informationsintag 

Withdrawal tillämpades också, men huvudsakligen temporärt i form av tidsbe-

gränsade avbrott från olika medier. De exempel på permanent withdrawal som 

tagits upp var studenterna (S8 och S4) som slutat använda Facebook respektive 
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nyhetsappar. Ingen av dem gjorde dock detta som ett svar på informationsflödet 

om flyktingkrisen specifikt, utan dessa åtgärder tillgreps som reaktion på mer ge-

nerella upplevelser av att informationsflödet hade blivit en börda. Dessa informat-

ionsflöden tillhörde dock samma domän som det kris- och konfliktrelaterade, i och 

med att det rörde sig om offentlig information i en vardagslivskontext. 

Passiv withdrawal förekom också genom att informationskällor inte utnyttja-

des, men heller inte aktivt undveks. Precis som med passiv filtering är det svårt att 

betrakta detta som en strategi i och med passiviteten i valet. 

Upptäckten att en tredje variant av withdrawal förekommer vid sidan av per-

manent och temporär withdrawal är ett annat spännande resultat av studien. En 

begränsning av informationsintaget till valda tillfällen eller platser, eller plan-

mässig withdrawal, kunde identifieras utifrån intervjumaterialet. Vanlig 

withdrawal, eller den form av withdrawal som Savolainen (2007) tar upp, fungerar 

genom att stänga av specifika källor temporärt eller permanent. Planmässig 

withdrawal syftar istället till att reglera allt informationsintag efter vissa fastslagna 

principer, som exempelvis att inte söka information strax innan man ska gå och 

lägga sig eller genom införandet av mobilfria zoner. Om den sortens withdrawal 

Savolainen beskriver jämförs med LCHF-dieten (där man begränsar sitt intag av 

kolhydrater specifikt) så kan denna planmässiga withdrawal liknas vid 5:2-dieten 

(där man varierar periodisk fasta med att äta som vanligt). 

Slutligen tillämpade studenterna också satisficing som strategi för att reglera 

informationsintaget. Som strategi skiljer den sig mycket från filtering och 

withdrawal genom att den inte inriktar sig på att begränsa inflödet av information 

utan istället begränsar sökprocessen. Satisficing bygger på behovsomvärdering – 

förhandlingar om hur mycket och vilken information vi kan nöja oss med – och 

sätter sedan punkt för sökningen och intaget när dessa kriterier uppnåtts. Studen-

ten (S6) som istället för att ”läsa fem stora nyheter” kunde nöja sig med att läsa 

två, menade att man inte alltid kan ta in så mycket information som man skulle 

vilja, eftersom man måste hinna med att leva sitt liv också. Ett annat exempel är 

studenten (S7) som nöjde sig och avslutade informationssökningen när flera källor 

kunde bekräfta samma uppgifter. För att dra viktminskningsliknelsen ett steg 

längre är satisficing jämförbart med traditionell bantning – man äter bara så myck-

et att man kan klara sig på det och nöjer sig sedan, även om man inte är helt mätt.  

Som strategi är satisficing lite mer krävande än vad filtering och withdrawal 

är. Det kräver förmågan att identifiera sina behov, värdera den information man 

redan har och göra uppskattningar av vilken information som skulle kunna förvär-

vas och till vilket pris. Kort sagt kräver det ett visst mått av informationskompe-

tens. Detta ligger helt i linje med de forskare som lyft fram informationskompe-

tens som en potentiell faktor som minskar risken för information overload. Effek-

tiv tillämpning av satisficing torde leda till att information overload upplevs mer 

sällan, och därmed att de strategier som används för att hantera information 

overload, såsom information avoidance, inte behöver användas i lika stor ut-
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sträckning. Helt överflödiga kommer de emellertid inte bli, i och med att också det 

rationella har sina begränsningar. 

Motivation och bounded rationality 

Hur förhåller sig då dessa strategier och beteenden till rationalitet, och mer speci-

fikt till en begränsad rationalitet? Och vilka faktorer motiverar olika val av strate-

gier? 

Ovan har redogjorts för de intervjuade studenternas användning av informat-

ion avoidance för att reglera ett informationsflöde som stundtals upplevs som allt-

för intensivt, samt av behovsomvärdering i form av satisficing för att sätta gränser 

för ett informationssökande som annars skulle kunna fortgå i det oändliga. Att 

bara redogöra för de strategier som tillämpas räcker dock inte för att förstå hur 

studenterna hanterar kris- och konfliktrelaterad information. Motiveringarna 

bakom valen av strategier måste också uppmärksammas.  

Information avoidance och satisficing har delvis skilda användningsområden, 

i och med att det förstnämnda fungerar som ett försvar eller spärr mot viss inform-

ation som vill undvikas, medan det sistnämnda fungerar som en förhandling för att 

kunna nöja sig med den information man har. Information avoidance fokuserar på 

information man inte har (okänd information) medan satisficing fokuserar på den 

information man har (känd information). Det gemensamma för båda strategierna 

är resultatet: att informationsintaget begränsas eller avbryts. Effekten av strategi-

erna är således lika, fastän målsättningarna – och därmed motiven bakom valet av 

strategier – skiljer sig åt.  

De motiveringar som studenterna har angivit för sin information avoidance, 

det vill säga för vad som undviks och varför, utgörs av en blandning av yttre och 

inre faktorer. Yttre faktorer – det vill säga egenskaper hos själva informationen – 

som föranleder information avoidance uppges vara sådant som informationens 

innehåll, kvalitet, emotionella påverkan och värdegrund. Exempelvis kan inform-

ation undvikas om innehållet inte upplevs som intressant eller relevant, om kvali-

teten är för låg eller för hög i förhållande till mottagarens ambitioner, om inform-

ationen tros orsaka negativa känslor såsom hopplöshet och frustration eller om 

informationen baseras på värderingar som inte delas av mottagaren. Dessa yttre 

faktorer förklarar dock ingenting i sig själva. En tidningsartikel är inte objektivt 

ointressant, utan blir ointressant först då den ställs mot en individs intressen. Först 

när de yttre faktorerna kopplas till inre faktorer – mottagarens drivkrafter – kan 

information avoidance motiveras. Som Hanoch och Shackle båda framhöll: utan 

känslor, begär och strävanden – vad skulle vi då åstadkomma?  

De inre faktorer som studenterna nämner i samband med information 

avoidance har en tydlig emotionell karaktär. Studenterna uppger att de inte orkar 

ta in alltför mycket negativ information eftersom det påverkar dem känslomässigt, 
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exempelvis genom att ge upphov till känslor av maktlöshet eller genom att ge då-

ligt samvete. Samtliga Sweenys m.fl. (2010) motiverande faktorer återfanns i in-

tervjumaterialet. Kognitiva faktorer såsom ointresse tycks också spela in, men 

nämns i mycket mindre utsträckning. Studenterna tycks göra en uppskattning av 

den emotionella påverkan en viss information kan tänkas förorsaka och utifrån 

denna beräkning fatta beslut om att söka eller undvika den. Exempelvis som stu-

denten (S2) som skjuter upp inhämtandet av information som förväntas vara av 

hög kvalitet (yttre faktor) eftersom den upplevs göra ett starkare intryck och därför 

kräver mer emotionell stabilitet (inre faktor). Eller de studenter som undviker 

åsiktsyttringar med en annorlunda värdegrund (yttre faktor) eftersom de vill slippa 

den frustration och ilska som de av erfarenhet förknippar med det (inre faktor). 

Alla fall av information avoidance som studenterna berättade om motiverades. 

Ingen uppgav sig undvika information utan att kunna förklara varför. Tillämpan-

det av strategier såsom filtering och withdrawal var huvudsakligen emotionellt 

motiverat, men det förefaller inte irrationellt i bemärkelsen planlöst. I själva verket 

passar dessa beteenden väl in i teorin om bounded rationality. Att undvika inform-

ation av emotionella skäl är måhända inte det optimala sättet att hantera sin om-

värld, men ett försök att kognitivt komma fram till ett bättre alternativ är inte ga-

ranterat att fungera bättre då vi omöjligt kan föreställa oss alla möjliga utgångar av 

olika alternativ. Beslut fattas baserat på en begränsad rationalitet. Om mänsklig 

rationalitet är att ha skäl för sina handlingar, som Simon menar, så är studenternas 

information avoidance i dessa fall att betrakta som rationell.  

På samma sätt som information avoidance var emotionellt motiverat i studen-

ternas utsagor var deras tillämpning av satisficing till stor del kognitivt motiverad. 

Yttre faktorer handlar vid satisficing inte om en viss informations egenskaper, 

eftersom satisficing till skillnad från avoidance inte handlar om vad man väljer 

bort utan vad man har. De yttre faktorerna torde vid satisficing istället handla om 

yttre omständigheter, vilka visade sig ha stor påverkan för studenternas begräns-

ning av informationssökandet. Dessa utgjordes av exempelvis tidsbrist, brist på 

variation i den funna informationen (”snowballing”) eller källors trovärdighet. De 

inre faktorerna handlade om kontroll och visshet. Liksom vid information 

avoidance tycks yttre och inre faktorer här samspela, och genom den förhandling 

som följer beslutas vad som är tillräckligt med information. Som exempel ville 

studenten (S6) kontrollera sanningshalten i nyheten om att man i Danmark skulle 

börja beslagta asylsökandes tillhörigheter. En inre faktor var i detta fall strävandet 

efter visshet, efter att säkert veta om det var sant. Hundra procents säkerhet är 

svårt att uppnå – återigen gör sig den begränsade rationaliteten påmind. Informat-

ionen som talar för att nyheten är sann kan bygga på missförstånd eller rent av 

lögner. Är man konspirationsteoretiskt lagd kan åtskilliga ”bevis” ifrågasättas och 

förkastas, och någon sanning svårligen fastställas. Yttre faktorer kan då hjälpa till, 

såsom en tidsgräns inom vilken ett beslut måste fattas, eller som i det här fallet att 

en källa (TT) framstår som tillräckligt trovärdig för att man ska kunna bestämma 
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sig för att visshet har uppnåtts. I förhandlingen mellan yttre och inre faktorer fattas 

beslut om vilken information som är tillräcklig. Därmed slipper man sväva i 

ovisshet eller ambivalens i väntan på ett optimalt svar som enligt teorin om boun-

ded rationality kanske aldrig kan uppnås. 

Den strävan efter visshet eller kontroll över situationen som motiverar till sa-

tisficing förefaller mer kognitivt betonad än vad motivationerna till information 

avoidance är. Bawden & Robinson (2009) menar som redan nämnts att skillnaden 

mellan satisficing och information avoidance skulle ligga i graden av rationalitet 

bakom besluten att begränsa ett informationsintag. Men om vi ska följa Simons 

syn på rationalitet (och både begreppet satisficing och bounded rationality är ju 

trots allt hans alster) handlar den mänskliga rationaliteten om att ha skäl för sina 

handlingar, vilket studenterna i undersökningen har. Ingen skulle kalla det irrat-

ionellt att reagera emotionellt på mötet med en grizzlybjörn, och lika lite framstår 

studenternas informationsundvikande beteenden som irrationella – bara begränsat 

rationella. Kognitivt motiverade begränsningar av informationsintaget, såsom dem 

som går under termen satisficing, förefaller därmed varken mer eller mindre rat-

ionella än de emotionellt motiverade. Istället tycks skillnaden mellan strategierna 

ligga i just uppdelningen mellan det kognitivt och det emotionellt motiverade.  

Som angavs i genomgången av tidigare forskning har man inom psykologin 

talat om två olika system för att processa information. Ett analytiskt system base-

rat på kognitiva resonemang och ett erfarenhetsbaserat system som bygger på 

emotionella reaktioner. Båda tycks fylla sina respektive funktioner vid informat-

ionssökning och reglering av informationsintag och kompletterar varandras till-

kortakommanden. Som Hanoch uttryckte det: ”emotions supplement the insuffici-

encies of reason” (Hanoch 2002, s. 7). När vi inte förmår tillämpa satisficing, utan 

går över gränsen vad som egentligen är tillräckligt – kanske för att vi inte har våra 

behov klart formulerade för oss, kanske för att vi har svårt att värdera den inform-

ation vi får eller att skaffa oss en uppfattning om vilken information som finns att 

få – då måste vi falla tillbaka på emotionellt motiverade strategier för att hantera 

det resulterande informationsflödet. Men på samma sätt kan det emotionella sy-

stemet fungera otillfredsställande om känslorna inblandade i informationssökandet 

upplevs som ett hinder för beslutsfattandet, vilket givits exempel på ovan. Då 

detta inträffar försökte studenterna i studien att på olika sätt rationalisera bort de 

oönskade känslorna. Båda systemen har således brister, varför båda behövs för att 

komplettera varandra. 

Vi har alltså att förhålla oss till en begränsad rationalitet, vilket kräver strate-

gier för beslutsfattande vid informationshantering. En bred repertoar av olika stra-

tegier, både sådana baserade på ett kognitivt beslutsunderlag och dem baserade på 

ett emotionellt, förefaller önskvärt. Kombinationen av dessa strategier låter oss 

fatta tillräckligt rationella beslut för att effektivt kunna begränsa ett alltför stort 

informationsintag eller avsluta en sökprocess. I ett samhälle översållat med in-

formation måste vi agera med både förnuft och känsla. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur stora mängder kris- och 

konfliktrelaterad information kan uppfattas och hanteras, för att därigenom kunna 

bidra till en ökad förståelse för relationen mellan informationssökning å ena sidan 

och begränsningar av informationsintaget å den andra. 

Fokus har legat på att identifiera eventuella strategier för reglering av inform-

ationsintaget, och på de faktorer som ligger till grund för valet av strategier. Stu-

dien har haft som utgångspunkt följande frågeställningar: 

1. Hur hanterar studenterna information om kris- och konfliktrelaterade hän-

delser i världen? Vilka strategier tillämpas för att reglera informationsinta-

get? 

2. Vilka yttre och inre faktorer motiverar till sökande respektive undvikande 

av kris- och konfliktrelaterad information? 

 

För att undersöka detta har kvalitativa intervjuer genomförts med nio studenter 

under pågående utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Studien har 

tillämpat en beslutsteoretisk ansats där informationssökningsprocessen förstås 

som en rad beslut. Simon Herberts teori om bounded rationality har fungerat som 

teoretiskt ramverk, med de tillägg som senare försök att integrera affektforskning i 

teorin har bidragit med. Intervjumaterialet har analyserats och tematiserats utifrån 

strategier identifierade i tidigare forskning på området, nämligen filtering, 

withdrawal och satisficing. 

Studiens resultat visar att studenterna använde sig av flera strategier i olika 

kombinationer vid hanteringen av kris- och konfliktrelaterad information. Filtering 

och withdrawal tillämpades för att undvika information och därmed begränsa in-

formationsflödet. Satisficing användes för att omvärdera ett informationsbehov 

och på så vis begränsa informationssökandet. Besluten att tillämpa en viss strategi 

baserades på sammanvägningar av yttre faktorer såsom informationens art eller 

andra omständigheter och inre faktorer såsom behov, intressen, känslor och strä-

vanden. Filtering och withdrawal var huvudsakligen emotionellt motiverade stra-

tegier, medan satisficing baserades på mer pragmatiska, kognitivt betonade reso-

nemang.  
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Studien visar att sett utifrån teorin om bounded rationality är alla strategierna 

studenterna använde sig av att betrakta som (begränsat) rationella. De har också 

alla sina svagheter, varför en bred repertoar av strategier som kan komplettera 

varandra förefaller vara det effektivaste försvaret mot information overload avse-

ende kris- och konfliktrelaterad information.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

1. Bakgrund och medievanor 

 Hur gammal är du? 

 Vad studerar du? 

 Vad har du studerat tidigare? 

 Hur inhämtar du nyheter? Vilka kanaler? (tv, radio, internetsajter, tid-

ningar, sociala medier…) 

 Hur inhämtar du åsiktsyttringar? Vilka kanaler? (tv, radio, internetsaj-

ter, tidningar, sociala medier…) 

 Hur ofta uppdaterar du dig via dessa kanaler? 

 Söker du aktivt eller nås du av informationen på annat sätt?  

 

2. Informationssökning om flyktingkrisen 

 Genom vilka kanaler har du fått information om flyktingkrisen? 

 Söker du aktiv upp information om flyktingkrisen? 

 Vad får dig att söka information om flyktingkrisen? 

 Vilken sorts information är du intresserad av att få om flyktingkrisen? 

 Läser du hela artiklar? 

 Hur värderar du källor och information om flyktingkrisen? 

 

3. Undvikande av information 

 Hur upplever du omfattningen på nyhetsrapporteringen om flyktingkri-

sen? 

 Hur upplever du omfattningen på samhällsdebatten om flyktingkrisen? 

 (Om något upplevs som ”för mycket” – vad? Vilken del?) 

 Hur väljer du vilken information du tar till dig?  

 Vad får dig att välja bort annan information? 

 Händer det att du undviker viss information? Vilken? 

 Hur gör du för att undvika information du inte vill ha? 

 Händer det att du återkommer till information du tidigare har undvikt? 

 Vilka konsekvenser tror du informationsundvikande kan få? (Har det 

fått några konsekvenser för dig?) 


