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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur stor andel studenter det är som tar del av nyheter på Facebook, och 

identifiera vad som kännetecknar dessa personer. Undersökningen görs med grund i att nyheter får allt mer utrymme i 

facebookflödet vilket är något som bidrar till större klyftor i människors nyhetskonsumtion. Fortsättningsvis blir det 

relevant att utvidga förståelsen för vilka dessa konsumenter är. 

Studien har genomförts med en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Empirin har framtagits genom att 

114 respondenter fått svara på sammanlagt 17 frågor gällande individuella faktorer, sin nyhetskonsumtion på 

Facebook samt vilka fördelar de ser med plattformen.  

Urvalet har begränsats till studenter på Karlstads universitet inom fyra olika utbildningar: ingenjör, medie- och 

kommunikationsvetenskap, ekonomi och handel samt sjuksköterska. Respondenterna har nåtts genom att enkäten 

publicerats i respektive utbildnings facebookgrupp. 

Den teoretiska utgångspunkten för studien är uses and gratifications, sociala fält, primära och sekundära nyhetspubliker samt 

tidigare forskning som berört nyhetskonsumtion både i traditionell mening och på sociala medier. Det finns en bred 

vetenskaplig grund vars fokus ligger på hur medierna påverkar publiken, men uses and gratifications belyser istället 

motsatsen, nämligen vad publiken gör med medierna. Därför blir framförallt denna teori den som genomgående 

berörs i studien. 

Resultatet i undersökningen visar att 92 procent av alla tillfrågade studenter tar del av nyheter via Facebook. Frekventa 

läsare, det vill säga de som gör det dagligen eller flera gånger i veckan, utgör 49 procent och därmed nästan hälften. 

Dessa flitiga konsumenter kännetecknas främst av att vara sjuksköterskor, kvinnor och av att ha studerat en kortare 

tid. I motsats är de minst benägna läsarna av facebooknyheter medie- och kommunikationsstudenter, män och 

personer som studerat en längre tid. Skillnaderna har sin grund dels i att kvinnor generellt använder det sociala 

nätverket mer än män, och dels i att olika utbildningar har skilda preferenser. Sjuksköterskor konsumerar frekvent 

nyheter på Facebook på grund av dess bekvämlighet och för att nyheterna ligger i deras intresse, medan 

mediestudenter oftare vänder sig till andra källor som ett resultat av att de vill täcka särskilda informationsbehov. 

Uppväxthem och föräldrarnas utbildningsnivå har inte visat sig vara av större betydelse för vem som är den mest 

frekventa nyhetskonsumenten på Facebook, inte heller graden av politiskt intresse. Här konsumerar både de med 

högt, medel och lågt intresse för politik dagligen nyheter på plattformen. Dock kan man se en tydlig dynamik mellan 

den förstnämnda och sistnämnda. De högt politiskt intresserade är de som i högst utsträckning följer en nyhets 

ursprungliga avsändare, samtidigt som dessa uppvisar en mer positiv inställning till interaktiviteten på Facebook där de 

kan dela, kommentera och diskutera nyheter. Därigenom blir de en primär nyhetspublik vilka sorterar ut och tolkar 

nyheter för de lågt politiskt intresserade, som i sin tur utmärks som en sekundär. Således influerar den primära 

publiken den sekundära med sina värderingar, åsikter och uppfattningar vilket enligt forskningen kan medföra en 

demokratisk utmaning. 

Nyckelord: uses and gratifications, politiskt intresse, Facebook, nyhetskonsumtion, utbildning 
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Abstract 

The purpose of this study is to find out how big percentage of students that reads news on Facebook, and to identify 

what characterizes these people. The study is made with the knowledge that news seems to take more space in 

Facebook’s feed, which is something that contributes to larger gaps in people’s news consumption. Therefore, it will 

in the long run be relevant to extend the understanding of who these consumers are.  

The study has been carried out with a quantitative method in the shape of a survey. The empirical data has been 

retrieved by letting 114 respondents answer 17 questions concerning individual factors, their news consumption on 

Facebook and what advantages they see with the social platform.  

The sample has been limited to students at four different educational programs at the university of Karlstad; 

engineering, media and communications, economy and trade and nursing. The respondents have been reached by 

publishing the survey in the different groups on Facebook, belonging to each education.  

The theoretical starting point of the study is Uses and gratifications, Fields, Primary and secondary news audiences and previous 

research about news consumption both in a traditionally sense and on social media. There is a wide scientific belief 

that focuses on how the media is affecting the audience, but uses and gratifications instead, highlights the contrary - 

namely what the audience is doing with the media. That is why this theory is mainly used in this study.  

The results shows that 92 percent of all respondents read news on Facebook. Frequent readers, meaning the people 

that consume news on Facebook each day or several times a week, make up 49 percent of the total amount of 

students and thereby almost half of the totalt respondents. These frequent consumers are characterized mainly by the 

fact that they are students at the nursing program, females, and have been studying for a shorter period of time. In 

contrast, the least likely readers are students at the media and communications program, males, and those who have 

studied for a longer period of time. These differences are seen firstly because of the fact that females tend to spend 

more time on Facebook in general, and secondly since different educations have different preferences. The nurses 

frequently consumes news on Facebook because of its convenience and because they find that the news lies within 

their interests, while media students more often turn to other sources as a result of wanting to cover a certain need for 

information.  

Childhood home and the parent’s level of education have not shown to be of great significance to decide whether a 

person consumes news on Facebook, and neither has political interest. Both people with high, medium and low 

interest in politics daily consume news on the social platform. However, it is possible to see a clear dynamic between 

the first and last. Individuals with a high political interest tend to follow the original source of the news, whilst 

displaying a positive attitude to the interactivity on Facebook and the possibility to comment, discuss and share news. 

Because of this, they function as the primary news audience who sorts out and interpreters the news for the low 

politically interested, which, in turn, is characterized as the secondary news audience. Thus, the primary news audience 

influences the secondary with values, opinions and perceptions of the news, which according to research is something 

that could induce a democratic challenge. 

Key words: uses and gratifications, political interest, Facebook, news consumption, education 
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1. Introduktion 
Nyheter tar allt mer plats på Facebook, där användare antingen på eget initiativ eller ofrivilligt exponeras för 

dessa. Hur nyheter visas på plattformen bestäms utifrån olika funktioner som exempelvis interaktivitet och 

algoritmer, vilket fortsättningsvis skapar större klyftor i människors nyhetskonsumtion. Den forskning vi 

utgår från i senare avsnitt behandlar till störst del det generella användandet av sociala medier, samt den 

traditionella mediekonsumtionen såväl online som analog. Det vill säga, den som innebär att aktivt gå in på 

en nyhetssajt eller att öppna en tidning. Redan här syns en tydlig skillnad eftersom man på Facebook, i 

kontrast, matas med nyheter utan större kontroll. Följaktligen blir det intressant att studera huruvida tidigare 

forskning kring traditionell nyhetskonsumtion går att applicera även på den med anknytning till Facebook. 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien följt av en redogörelse för det större problemområdet. 

Detta går vidare in på syftet med undersökningen för att slutligen mynna ut i uppsatsens frågeställningar. I 

avsnittet introduceras läsarna till fenomenet kring nyheter och nyhetskonsumtion på sociala medier, med 

betoning på särskilda problem och med motivering för studiens relevans. 

 

1.1 Bakgrund  
Med internet och sociala medier har det tillkommit nya möjligheter för människor att interagera, dela och 

inhämta information utan några begränsningar i tid eller rum. Plattformarna har idag ett större inflytande än 

någonsin tidigare; mellan 2010 och 2016 ökade antalet dagliga besök på sociala medier från 28 till 58 procent 

hos svenskar med internetuppkoppling. Av dessa lokaliseras 71 procent i huvudsak på Facebook (Davidsson 

& Findahl, 2016, s. 6). 

 

Tidigare studier visar också att 56 procent av svenskarna idag har sociala medier som nyhetskälla (Newman, 

Fletcher, Levy & Nielsen, 2016, s. 8). Ur ett konsumentperspektiv innebär en nyhetskonsumtion på sociala 

medier flera fördelar, vilket kan vara en anledning till att den ökat. En nyhetsartikel på Facebook bjuder 

exempelvis in till social interaktivitet där en läsare mycket enkelt kan delta i en diskussion, gilla eller dela 

informationen. En annan aspekt som förenklar konsumtionen här, är möjligheten att kunna sortera bort det 

som för läsaren anses irrelevant eller ointressant genom att dölja en viss typ av innehåll i sitt flöde 

(Svensson, 2014). I en studie framgår att hälften av alla nyhetskonsumenter mellan 16 och 29 år uppfattar 

nyheter i sociala medier som viktiga när det berör politik och samhälle (Jervelycke Belfrage, 2016, s. 17). 

Detta är anmärkningsvärt då politiska partier ofta använder plattformarna som verktyg för att bilda opinion. 

Vissa benämner detta växande deltagandet och den ökade spridningen som en digital demokrati, medan 

andra menar att tillståndet enbart förstärker makten hos de redan starka i samhället (Svensson, 2014). 

 

På Facebook styrs fortsättningsvis vad som visas i flödet av avancerade algoritmer vilka genererar innehåll 

baserat på vad användaren tidigare interagerat i (Newman et al., 2016). Till exempel exponeras en användare 



	

	 8	

för mer innehåll från ett särskilt parti om den tidigare visat intresse genom att gilla, dela eller kommentera 

andra inlägg med anknytning till partiet. På så vis sorteras och filtreras innehållet i användarens flöde, vilket i 

sin tur bidrar till att dennes verklighetsuppfattningar kontinuerligt bekräftas medan andra perspektiv 

utelämnas. Nyhetskonsumtion på Facebook kan således skapa en skev bild av omvärlden. 

 

Vidare har många politiska rörelser och medieföretag på senare år upptäckt potentialen i sociala medier och 

gradvis anammat dem som ett sätt att interagera med sin publik (Meeds, 2015). I hoppet om att dra trafik till 

sina nyhetssidor har nyhetsorganisationer såväl som journalister börjat använda nätverken för att på ett mer 

fördelaktigt sätt sprida och nå ut med sina budskap (Gripsrud, 2011). Ett annat mål kan också vara att bli 

virala, vilket kan ske med hjälp av publikens delningar (Hedman, 2016). Facebook har följaktligen blivit en 

stark kraft som påverkar hur människor över hela världen spenderar sin tid, interagerar med varandra, får 

information om vad som händer i samhället och i världen som helhet. 

 

1.2 Problemområde 
Uteslutandet av informativa motpoler, som uppstår på bekostnad av algoritmstyrningen och möjligheten till 

att välja eller välja bort nyheter, försätter användaren i en avskärmande bubbla. Här får den sin befintliga 

förståelse kontinuerligt bekräftad istället för omvärderad eller vederlagd, vilket är något som vidare orsakar 

större klyftor i människors nyhetskonsumtion (Strömbäck, 2014, s. 75). Att användare på sociala medier i 

första hand läser nyheter som reflekterar sin egen åsikt eller uppfattningar om verkligheten, kan enligt 

samma forskare (Eriksson, 2014) skapa hinder vilka i längden kan innebära ett problem för demokratin. 

Eftersom människors rådande världsbilder aldrig utmanas blir ännu en följd av denna utveckling nämligen 

att den konstruktiva debatten motverkas (Strömbäck, 2014, s. 75). 

 

Facebook, framförallt, är det stora nätverket där ungefär hälften av Sveriges befolkning har ett konto 

(Weibull & Wadbring, 2014). Under det senaste året har nyheter fått betydligt mer utrymme i flödet på 

plattformen och utgör numera en central aspekt av “facebookmixen” (Newman et al., 2016, s. 9). Parallellt 

med att medieutbudet ökar, bidrar Facebook till att ytterligare bredda möjligheten till personliga nyheter.  

 

Newman et al. (2016, s. 9) bekräftar en stigande oro kring vilka konsekvenser som de personaliserade och 

algoritmstyrda nyheterna för med sig, och med detta som utgångspunkt befogas undersökningar som berör 

ämnet. Kort sagt blir det allt mer aktuellt att studera och få mer kunskap om vilken roll nyhetskonsumtion 

på sociala medier spelar i dagens samhälle, samt att utvidga förståelsen för vilka de mest frekventa 

konsumenterna är.  
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1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att ta reda på hur stor andel studenter det är som läser nyheter på Facebook, 

samt vilka dessa är. Enligt Strömbäck, Djerf-Pierre och Shehata (2012) kännetecknas yngre personer av att 

vara nyhetsundvikare när det gäller traditionella medier, parallellt med att Ohlsson, Lindell och Arkhede 

(2016) menar att högutbildade är flitiga i sin nyhetskonsumtion. Just studenter blir en intressant grupp att 

studera eftersom de har båda dessa egenskaper - dels är majoriteten yngre och dels är de högutbildade. Än 

mer relevant blir det då andra studier (Denti et al., 2012) visat att yngre är de som framförallt tar del av 

nyheter på Facebook. Undersökningen är en fallstudie och ämnar lägga grund för vidare forskning genom 

att tillföra en basal kunskap om andel, frekvens och dominerande karaktärsdrag bland Facebooks 

nyhetskonsumenter. 

 

1.4 Frågeställningar  
För att uppfylla studiens syfte behöver vi besvara följande: 

1. Hur stor andel studenter väljer att ta del av nyheter via Facebook (det vill säga klickar sig in på artiklar som visas i 

flödet)? 

2. Har kön, ålder, utbildningsområde, år i utbildning, föräldrarnas utbildningsnivå, uppväxthem, politiskt intresse, 

användandet av Facebook överlag och vilka fördelar man ser med plattformen betydelse för nyhetskonsumtionen på 

plattformen? 

 

1.5 Avgränsning 
Denna studie fokuserar på Facebook som plattform och kommer inte att beröra några andra sociala medier. 

Den grupp vi undersöker är studenter på Karlstads universitet där vi riktar in oss på de som läser inom 

områdena för medier och kommunikation, handel och ekonomi, sjukvård samt ingenjör. Detta utifrån 

tanken om att skillnaderna bland studenter inom dessa segment är stora både vad gäller nyhetskonsumtion, 

politiskt intresse och andra preferenser. Avslutningsvis kan studien, med tanke på dess begränsade 

förutsättningar, inte ses som likställande eller representativ för Sveriges alla studenter. 

 

1.6 Disposition 
I kapitel 2 redogörs för de teoretiska ramverk samt den tidigare forskning som studien utgår från. Teorier 

som är relevanta för att förstå och tolka resultaten presenteras och väsentlig tidigare forskning inom 

området tas upp. Kapitel 3 förklarar vidare kring studiens metod, tillvägagångsätt och urval för att sedan gå 

in på kapitel 4 där resultaten redovisas genom diagram, tabeller och kommentarer. I kapitel 5 analyseras 

resultaten i förhållande till tidigare teori och forskning för att sedan besvara undersökningens 

frågeställningar. Med grund i resultat och analys summerar fortsättningsvis uppsatsens sjätte kapitel de mest 

framträdande slutsatserna. Kapitlet avslutas med en reflektion kring framtida forskning och vad den bör 
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fokusera på. Slutligen för uppsatsens sjunde kapitel ett sista resonemang kring studiens betydelse och 

implikationer för dagens samhälle. 
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2.  Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk studien har som utgångspunkt, med fokus på vad som 

genererar olikheter i människors nyhetskonsumtion. Det redogörs också för en del av den tidigare forskning 

som finns kring nyhetskonsumtion i sociala medier. 

 

2.1 Teori  
2.1.1 Sociala fält 
Det är vanligt att man tänker sig att klassförhållanden primärt angår ekonomiska förhållanden och sådant 

som är direkt knutet till ekonomin. Men, det har även betydelse för hur de enskilda individerna uppfattar sig 

själva och omvärlden, samt vad de tycker om eller inte tycker om (Gripsrud, 2011, s. 101). Det finns dock 

andra sociala skillnader än klasstillhörighet och klassbakgrund som är av betydelse. De yttre sociala 

förhållandena, som sysselsättning och utbildning, präglar personers sätt att tänka och handla. Sociala 

positioner befinner sig inom det som Bourdieu kallar för sociala fält, nämligen de samhällsområden i vilka det 

försiggår bestämda aktiviteter enligt bestämda regler och där det hela tiden råder en kamp om status bland 

aktörerna (Gripsrud, 2011, s. 101). Till skillnad från Strömbäck (2014), som hävdar att politiskt intresse 

påverkar vilka nyheter vi väljer att ta del av, menar Bourdieu att våra val snarare påverkas av våra sociala 

skillnader och i vilket socialt fält vi befinner oss i (Gripsrud, 2011, s. 101).  

 

2.1.2 Uses and gratifications 
Det finns en bred vetenskaplig grund vars fokus ligger på hur medierna påverkar publiken. Forskning 

rörande begreppet uses and gratifications belyser istället motsatsen, nämligen vad publiken gör med medierna. 

Publiken betraktas här som en självständigt tänkande och handlande individ som söker sig till och använder 

medier för att tillfredsställa sina behov av information, underhållning, självbekräftelse och social tillhörighet 

(Gripsrud, 2011, s. 72). På Facebook kan användaren bland annat sortera och välja ut vilken information 

och vilka nyheter den vill få, samtidigt som plattformen används utifrån de fördelar personen ser med den. 

Individers olika preferenser, förutsättningar och önskemål är alltså en bidragande faktor till att 

nyhetskonsumtionen varierar och ser olika ut bland människor. 

 

Baserat på en intervjustudie av Whiting och Williams (2013, s. 364) delar de, i enlighet med uses and 

gratifications, upp individens huvudsakliga syften med ett användande av sociala medier i olika teman. Bland 

annat talar de om (1) Informationssökande, och behovet att få tillgång till information för exempelvis 

utbildning, att få hjälp med vardagliga problem eller att lära sig nya saker (2) Att få uttrycka sina åsikter, 

eftersom sociala medier förstärker samt förenklar möjligheten till detta (3) Kommunikativ användbarhet, där 

man tar del av information för att sedan, genom sociala medier, dela med sig av den till andra (4) 

Bekvämlighet, där man tar vara på fördelar och användbarheten som kommer med sociala medier - 

exempelvis gränslösheten, lättillgängligheten eller snabbheten (Whiting & Williams, 2013, s. 367). Dessa 
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olika teman redogör för en del av de generaliserade fördelar individer ser med användningen av sociala 

medier, och möjliggör en närmare studie på vad som genererar olikheter i människors nyhetskonsumtion. 

 

2.1.3 Primära och sekundära nyhetspubliker 
Hur nyheter syns i människors flöden på sociala medier styrs av vänners aktivitet samt av vilka man följer. 

En stor del av de som använder sociala medier uppger att de får nyheter i sitt flöde som vänner eller sidor de 

följer har delat eller på annat sätt interagerat i (Bergström, 2016). Till detta hör Hedmans (2016) studie, som 

intresserat sig för primära respektive sekundära nyhetspubliker i sociala medier. Den förstnämnda avser de 

som följer någon nyhetsredaktion eller journalist på eget initiativ, och härifrån delar innehållet i sitt eget 

flöde, medan den sekundära publiken syftar på de som tar del av innehållet via andra användares delningar 

eller aktivitet.  

 

När en användare delar, gillar eller kommenterar en nyhet, kallas det inom forskningen för 

användardistribuerat innehåll (Bergström, 2016). Genom möjligheten att dela enstaka artiklar eller inslag, tas 

ofta nyheter ur sin ursprungliga kontext och kan kompletteras med en personlig åsikt rörande innehållet. En 

användare kan exempelvis nedgradera ett journalistiskt innehåll för en sekundär publik och omvandla en 

artikel till en delad social upplevelse, som en slags kulturell valuta i ett specifikt nätverk. Genom denna 

möjlighet kan en person på sociala medier agera likt en opinionsbildande innehållsmäklare genom att sortera 

och tolka nyheterna åt sin publik (Bergström, 2016).  

 

För att återkoppla till Hedmans studie (2016), framkommer det i hennes resultat att den primära publiken 

kännetecknas av att vara är unga, politiskt intresserade och storstadsbor. Med orsak av de två publikernas 

dynamik kan man således förutspå att även den sekundära publikens nyhetskonsumtionsmönster blir 

likvärdigt den primära publikens. Med andra ord kommer den också präglas av det som ligger i linje med de 

intressen som återfinns bland unga, politiskt intresserade och storstadsbor. 

 

2.2 Tidigare forskning 
2.2.1 Användningsfrekvens 
När det gäller Facebook i Sverige har de flesta tidigare undersökningar gjorts i syfte att ta fram skillnader i 

allmän användningsfrekvens och användningsområde. Där har man tittat på vad ålder, kön, utbildningsnivå 

och inkomst har för betydelse för hur mycket och i vilken avsikt man använder Facebook. 

 

Till exempel visar Swedens Largest Facebookstudy (Denti et al., 2012, s. 5) att lågutbildade använder det 

sociala nätverket mer än genomsnittet. Resultaten visar också att användandet för kvinnor i medeltal är 81 

minuter per dag, vilket är betydligt mer än för män vars siffra är 64 minuter om dagen. Däremot berör inte 
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denna studie just nyhetskonsumtionen på plattformen, vilket troligtvis beror på att fenomenet dåförtiden 

inte hunnit bli särskilt utbrett än. 

 

En nyare studie av Newman et al. (2016, s. 51) har utfört flertalet relevanta analyser kring 

nyhetskonsumtionen på digitala plattformar i olika länder. Siffran på hur många som använder sociala 

medier som nyhetskälla ligger karakteristiskt för Sverige på 56 procent, dock utan stöd för vad som 

kännetecknar dessa individer och inte heller med anspelning på Facebook specifikt. Dock menar Bergström 

(2016) att korrelationen mellan den generella användningen av sociala medier och konsumtionen av nyheter 

i dem är stark. Den största användarskaran kännetecknas främst av att vara kvinnor, yngre och medel- eller 

lågutbildade personer, varpå man kan anta att även de mest frekventa nyhetsläsarna på Facebook har dessa 

kännetecken. 

 

2.2.2 Kulturella faktorer  
Undersökningen A matter of cultural distinction: News consumption in the online media landscape, framtagen av Jonas 

Ohlsson, Sofia Arkhede och Johan Lindell (2016) behandlar nyhetskonsumtion online men har endast 

orienterat sig inom sfären för de traditionella medierna på webben och inte för Facebook, vilket vår studie 

gör. Visserligen är de flesta nyheter på Facebook ursprungligen från traditionella medier, men området blir 

särskilt intressant att studera. Det med motiveringen att Facebook idag överrumplas av fejknyheter, innehåll 

från alternativa källor och medför ofrivillig exponering för nyheter till skillnad från traditionella nyhetssajter 

på vilka det förutsätts att aktivt klicka sig in. Studien exkluderar också oberoende faktorer som exempelvis 

vilken typ av utbildning respondenterna har, och inkluderar inte heller vilken utbildning de tillfrågades 

föräldrar har. Fortsättningsvis blir detta istället kunskapsluckor som vår studie har i åtanke att fylla. 

 

Däremot innefattar studien att se på egenskaper hos mottagaren och publiken, där det mer specifikt 

undersöks huruvida en persons kulturella kapital spelar roll för hur den konsumerar nyheter. Med kulturellt 

kapital avses “Den mängd av socialt erkända och därmed värdefulla egenskaper och färdigheter en person har i kulturellt 

avseende” (Gripsrud, 2011, s. 104). Ett högt kapital innebär därför förslagsvis en hög utbildning, att man är 

ekonomiskt välställd och kommer från en administrativ bakgrund. I motsvarighet betyder ett lågt kulturellt 

kapital en låg utbildning och att man kommer från arbetarklassen. Studiens resultat visar att de kulturella 

skillnaderna tydligt avspeglar sig i nyhetskonsumtionen och att det finns ett samband mellan ett högt 

kulturellt kapital och en högre förbrukning av kvalitetsnyheter online. Dessa beskrivs som nyheter från till 

exempel Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter, och jämförelsevis finns en koppling mellan ett lägre 

kulturellt kapital och förbrukningen av populärnyheter online, definierat som nyheter från Aftonbladet eller 

Expressen. 
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Vidare har det bevisats i studien att individers benägenhet för olika nyheter inte alltid är ett resultat av 

medvetna val, utan snarare ett resultat av socialt ärvd smak (Ohlsson et al., 2016). Med det menas helt enkelt 

att en individs uppväxt påverkar dennes allmänna nyhetskonsumtion.  

 

2.2.3 Politiska faktorer 
Det starkaste argumentet för hur nyheter sprids mellan olika grupper i samhället är emellertid det som 

fokuserar på nyhetsledande och nyhetsundvikande (Ohlsson et al., 2016). Nyhetskonsumtion förstås här 

som ett resultat av olika individuella faktorer såsom ålder, kön, politiskt intresse och kognitiva förmågor. 

Individer har visat sig göra genomtänkta val av vilka nyheter de vill vända sig till baserat på sina personliga 

preferenser och sin kapacitet (Ohlsson et al., 2016). Det ökande utbudet av information tvingar människor 

att bli allt mer selektiva när de väljer vilka medier och vilket innehåll de vill ta del av (Strömbäck, Djerf-

Pierre & Shehata, 2012). På ett generellt plan beror exponering av nyhetsmedier eller politiskt lärande på en 

kombination av möjligheter, motivation och förmåga. Inom sammanhanget för nyhetskonsumtion hänvisar 

möjligheter till vilken tillgång en person har till olika typer av nyheter, motivation till hur intresserad en person är 

av nyheter och förmåga till hur skicklig en person är på att tolka och förstå nyheter. Som ett resultat blir just 

den motiverande faktorn politiskt intresse en starkare prognos för vilken typ av nyheter en person tar del av. 

För den som är intresserad av politik har det aldrig varit lättare att hitta information, samtidigt som det aldrig 

varit lika enkelt för den som inte är intresserad av politik att undvika nyhetsmedier och politisk information 

(Strömbäck, 2014, s. 75-77). Jämfört med för bara några år sedan har motivation fått en mycket större 

betydelse för huruvida man väljer att följa nyhetsmedierna (Strömbäck, 2014).   

 

Både effekten och värdet av politiskt intresse har ökat över tiden, både för allmän nyhetskonsumtion och för 

olika mediatyper. Detta betyder dock inte att de som inte är politiskt intresserade helt undviker nyheter, utan 

snarare att de som är politiskt intresserade följer nyheterna hela tiden (Strömbäck, Djerf-Pierre & Shehata, 

2012). Inverkan från politiskt intresse kommer dessutom att öka ytterligare allteftersom utbudet hos 

medierna växer. Avståndet och skillnaden mellan så kallade “nyhetssökare” och “nyhetsundvikare”, det vill 

säga de som är storkonsumenter av nyheter respektive de som i liten utsträckning använder nyhetsmedier 

(Strömbäck, 2014, s. 75), kommer att bli större vilket troligen kommer att resultera i en ökad obalans i 

politiskt kunnande. Skillnader i politiskt intresse kan därför ha både en direkt och en indirekt påverkan på 

politiskt vetande och deltagande (Strömbäck et al., 2012). Dock är det viktigt att undersöka även tillgången 

på nyheter och motivation till nyhetsläsning, eftersom att dessa aspekter har visat sig ha stort inflytande på 

det politiska deltagandet (Strömbäck et al., 2012). 

 

2.2.4 Interaktivitet och politiskt engagemang 
Marchi (2012) menar att möjligheten till att kunna dela, kommentera eller på andra sätt interagera i nyheter 

är av stor vikt för unga människor eftersom det bidrar till att bibehålla sociala kontakter. Det uppstår även 
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en intimitet vid utbytet av åsikter som värderas högt. Sociala medier öppnar möjligheten för att kunna 

engagera sig i nyheter på ett mer komplext sätt än med traditionella nyhetsformat. Att användarna kan 

kommentera på innehållet skapar en diskussion där användaren utsätts för flera olika åsikter, som i sin tur 

bidrar till att forma nya (Marchi, 2012). 

 

Ekström och Shehata (2016) förklarar att ett politiskt engagemang på sociala medier ofta uppstår genom en 

enkel tillgång till innehållet, samt på grund av slumpmässiga händelser och okontrollerad exponering för 

politik snarare än att det är individens kritiska åsikter som mynnar ut i ett ställningstagande. Dock är det 

politiska engagemanget på sociala medier fortfarande till stor del beroende av ett befintligt, allmänt intresse 

för politik. Här spelar sociala medier en viktig roll, eftersom dessa har potentialen att bygga broar mellan 

personer som är politiskt aktiva och de som är mindre aktiva. Skillnaden som uppstår där emellan anses ofta 

som en demokratisk utmaning (Ekström & Shehata, 2016). 

 

Forskningen är intressant då det berör vårt problemområde kring huruvida möjligheten till en interaktiv 

nyhetskonsumtion föredras framför den mer traditionella nyhetsläsningen. Att användare på Facebook idag 

gärna diskuterar, delar eller tar del av andras åsikter kring nyheter kan ses som en modern realitet vilken 

undersöks närmre i vår studie. 

 

2.2.5 Klyftor i nyhetskonsumtion 
Idag spenderar svenskarna mer tid på sociala medier än på de traditionella mediernas egna sidor (Weibull & 

Wadbring, 2014), och hela 56 procent får även sina nyheter härifrån (Newman et al., 2016, s. 51). 

Jämförelsevis når tryckta tidningar ut till 43 procent med sina nyheter, TV till 72 procent och radio till 47 

procent. Nyhetskonsumtion på sociala medier är således högre än den i tryckta tidningar och nästan lika hög 

som den i TV (Newman et al., 2016, s. 51).  Detta har skapat klyftor i publikens nyhetskonsumtion där man 

kan se framstående skillnader i hur mycket nyheter man tar del av, samt vilka sorts nyheter man tar del av 

(Strömbäck, 2014). Människors selektivitet i sina medievanor kan beskrivas som en funktionsspecialisering, 

där olika medier över tid har utvecklats för att kunna konkurrera om människors tid samtidigt som 

användarna prioriterar de medier och plattformar som passar bäst för de egna behoven (Weibull & 

Wadbring, 2014). Den ökade möjligheten till interaktivitet är en bidragande faktor till sociala mediers 

växande övertag, då det visat sig att många föredrar en nyhetskonsumtion där du kan dela, kommentera eller 

på annat sätt interagera kring nyheterna (Ekström & Shehata 2016). 

 

De klyftor som skapats är till stor del orsakade av de olika funktioner som finns på sociala medier som gör 

att en användare kan välja, välja bort samt till viss del styra vilka nyheter som skall visas i flödet. Hur denna 

selektivitet går till och utspelar sig avgörs i sin tur för individen av de kulturella och politiska faktorer som 

tidigare presenterats.  
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3.  Metod  
3.1. Kvantitativ metod 
Målet med denna undersökning är att ta reda på hur stor andel studenter det är som läser nyheter på 

Facebook, samt vilka dessa är. Därför valde vi en kvantitativ metod för vår studie, vilken mer precist är 

utförd med enkäter. En kvantitativ metod lämpar sig väl om man vill kunna jämföra samt hitta strukturer 

och samband i sina analyser, då man kan hantera det kvantitativa materialet som siffor (Östbye, Knapskog & 

Larsen, 2013, s. 157). Tidigare forskning har funnit särskilda orsakssamband för det vi undersöker, 

exempelvis att högutbildade tenderar att läsa mer kvalitétsnyheter (Ohlsson et al., 2016). Med hjälp av 

enkätmetoden kan vi studera orsakssamband som dessa ytterligare och se om det finns andra faktorer som 

spelar in för dess giltighet. 

 

Den kvantitativa metoden tillåter sammanfattningsvis att data om individer, beteenden, och åsikter således 

kan kvantifieras (Östbye et al., 2013) vilket vidare ger en överskådlig blick på vilka de mest dominerande 

karaktärsdragen är bland de som konsumerar nyheter via Facebook.  

 

3.2 Datainsamling 
Enkätundersökningar är en passande metod för vår studie eftersom den kombinerar den uråldriga tekniken 

att samla på sig information genom utfrågning av människor, med en modern teknik för att slumpmässigt 

välja ut individer som kommer att återspegla en större population (Ekström & Larsson, 2011, s. 88).  

 

Vid utformandet av vår enkät tog vi främst hjälp av Enkätboken (Trost, 2011). För att kunna redogöra för vår 

enkäts struktur och design bör vi först introducera begreppen variabler och variabelvärden. Variabler i en 

enkätundersökning kan enkelt ställas synonymt med frågorna man ställer i formuläret. Till exempel blir kön 

eller intresse variabler, medan variabelvärdena blir de olika alternativ man kan välja (Trost, 2011) - det vill 

säga man, kvinna eller matlagning och inredning. 

 

Vår enkät bestod sammanlagt av 17 variabler. Av dessa var fem stycken allmänna frågor om 

nyhetskonsumtion, sex stycken om Facebook samt sju stycken övriga om individens karaktär: grad av 

politiskt intresse, kön, ålder, utbildning, antal år i utbildning, uppväxt samt föräldrarnas utbildning. Dessa sju frågor om 

karaktär blir således våra primära oberoende variabler som i våra hypoteser kommer att påverka resterande, 

beroende variabler. Dock kommer vi i våra analyser även ta reda på om det finns samband mellan 

förslagsvis intresse för politik och facebookanvändande vilket innebär att våra oberoende variabler kommer 

att se olika ut efter vilken typ av analyser vi väljer att göra.  
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Strömbäck (2014) hävdar att politiskt intresse styr vilka nyheter vi väljer att ta del av, varpå vi valde att ta 

med frågan “Hur politiskt intresserad är du?”. Ohlsson et al. (2016) menar istället att vilket nyhetsmedium en 

individ väljer att ta del av, påverkas av om den har en universitetsexamen eller inte och vilken typ av social 

bakgrund den har. På grund av detta har vi följaktligen tagit reda på respondenternas antal år i utbildning. 

 

Ohlsson et als., (2016) undersökning studerar däremot inte vilken typ av utbildning respondenterna läser, 

vilket fortsättningsvis gjort det relevant för oss att utforska huruvida utbildningsområde har någon effekt på 

nyhetskonsumtionen på Facebook. Bourdieu talar också om hur våra val påverkas av våra sociala skillnader 

och av vilket socialt fält vi befinner oss i (Gripsrud, 2011), vilket gjort att vi valt att ha med variabeln “Har 

någon av dina föräldrar en utbildning på universitet/högskolenivå?” samt “Vilken typ av hem är du uppväxt?” i 

undersökningen. Eftersom det av tidigare forskning också framgår att yngre oftare tenderar att använda 

sociala medier som nyhetskälla, vill vi se om det finns en skillnad beroende på ålder även bland studenter. 

 

Ekström och Shehata (2016) berör i sin forskning att många individer föredrar en interaktiv 

nyhetsupplevelse framför en mer traditionell nyhetskonsumtion där det inte ges någon möjlighet till 

interaktion. Mer exakt belyser deras undersökning att användare på Facebook hellre föredrar att diskutera, 

dela och ta del av andras åsikter kring en nyhet. För att titta närmre på denna teori och för att se om den har 

betydelse för våra resultat, ställde vi upp ett antal påståenden för respondenterna att instämma eller inte 

instämma i på en särskild skala. Till exempel fick de tillfrågade besvara i vilken utsträckning de ser en fördel 

med att just kunna kommentera, dela och diskutera nyheter på Facebook. 

 

Variablerna är noga operationaliserade, det vill säga översatta från forskningsfråga till något empiriskt 

mätbart, för att kunna ge svar på studiens syfte. För att förebygga missförstånd har frågorna ställts på ett 

rakt, enkelt och tydligt sätt. Tillhörande variabelvärden har vi säkerställt är uttömmande och balanserade för 

att underlätta kvantifieringen av resultaten samt för att förebygga onödiga bortfall. Övergripande är 

variablerna utvalda utifrån vilka samband vi förväntar oss kunna se och utifrån vad tidigare forskning säger, 

samt för att fylla tänkta kunskapshål. 

 

Innan enkäten skickades ut gjordes ett pilottest för att se till att respondenter uppfattar frågorna på samma 

sätt och att det inte finns utrymme för feltolkning. Fyra exemplar av den färdigställda pilotenkäten skickades 

ut till personer som inkluderades i vår berörda population. Efter respondenternas feedback reviderades 

formuläret och blev sedan till vår slutgiltiga version, som kort därefter lanserades. 

 

 

 

 



	

	 18	

3.3 Urval 
Den gruppen vi vill dra slutsatser om, betecknat som population (Frost, 2011), är studenter. På grund av 

tidsbrist har dock ett avgränsat urval krävts och vi har därför riktat in oss på studerande inom programmen 

ingenjör, sjuksköterska, ekonomi/handels samt medier och kommunikation på Karlstads universitet. Just 

dessa programmen är strategiskt utvalda utifrån tanken om att skillnaderna bland studenter inom dessa 

områden är stora när det gäller nyhetskonsumtion, vilket kan ta fram intressanta samband. Urvalet blir 

därför endast representativt i den mening att det står som miniatyr för vardera utbildning i Karlstad; inte för 

alla universitet i Sverige och inte heller för svenska studenter överlag. Undersökningen bör därför ses som 

en fallstudie, till grund för vidare forskning.  

 

Urvalet vi gjort är med andra ord ett icke slumpmässigt urval (Trost, 2011). Mer precist är det ett kvoturval 

baserat på en variabel - utbildningsområde - i vilket vi sett till att få med dessa fyra, specifika utbildningar 

medan vägen till detta kvoturval har varit ett bekvämlighetsurval. Det har sin grund i att vårt 

tillvägagångssätt varit att publicera enkäten i respektive utbildnings facebookgrupp, vilka följaktligen har 

blivit vår urvalsram.  

 

Storleken på urvalet är bestämt utifrån vad som ansågs rimligt för den tid vi hade till vårt förfogande. Vi 

kom fram till att antalet respondenter inom varje utbildningsgrupp som minimum bör vara 25 personer, och 

avbröt därför undersökningen vid det tillfället då vi uppkommit i önskat antal. Totalt fick vi in 114 svar.  

 

Undersökningen har förhållit sig etiskt. I enkäten redogjordes för vem avsändaren är, vad syftet med 

undersökningen är och vad resultaten kommer att användas till (se bilaga). Kravet på anonymitet har också 

följts. Vid enkätutskicket tydliggjordes att formuläret var frivilligt att besvara och att samtliga respondenter 

kommer att förbli helt anonyma, samt att det aldrig kommer att framgå vad en enskild person har svarat. I 

enkäten gavs även våra kontaktuppgifter ifall eventuella frågor skulle uppkomma. I frågan om kön fanns 

alternativet ”annat” med för de respondenter som inte vill identifiera sig som varken man eller kvinna.  

 

3.4 Bortfallsanalys 
3.4.1 Extern bortfallsanalys 
Om det externa bortfallet räknas utifrån hur många som försökt nås genom facebookgrupperna blir siffran 

hög. De fyra grupperna var väldigt varierande i storlek men har sammanlagt ett antal medlemmar på cirka 

1700 personer. Bland ekonomerna blir det externa bortfallet på 97,9 procent, för sjuksköterskorna 94,5 

procent, för medie och kommunikationsvetarna 89,2 procent och för ingenjörerna 96,5 procent. 

Svarsfrekvensen är emellertid underskattad då undersökningen stoppades vid 25 inkomna svar för respektive 

grupp. Hade enkäten tillgängliggjorts en längre tid hade förmodligen fler haft möjlighet att delta. 
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3.4.2 Intern bortfallsanalys 
Studiens interna bortfall är obefintligt då enkäten utformats med hjälp av Google formulär. Med verktygets 

funktioner kunde alla frågor göras obligatoriska, samt ställas in med en begränsning som såg till att 

respondenterna endast kunde fylla i ett svarsalternativ på varje fråga.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Studiens validitet är hög i den mening att vårt urval står som representativt för våra fyra valda utbildningar 

på Karlstads universitet. Dock är undersökningspersonerna av väldigt lågt antal inom respektive utbildning 

vilket inte möjliggör en tillförlitlig generalisering. Undersökningen bör därför ses som en fallstudie till grund 

för vidare forskning eftersom det inte går att uttala sig varken om andra utbildningsområden eller om hela 

Sveriges studenter. Vidare kan resultatet av det pilottest som genomfördes innan enkäten skickades ut 

däremot säkerställa en hög reliabilitet, då våra testrespondenter uppfattade frågorna och enkätens upplägg 

som tydligt och enkelt.  

 

Värt att notera dock, är att det inte blir särskilt reliabelt att godtroget tolka resultat utifrån variabeln ålder, då 

fördelningen inte är jämn i det avseendet. Till exempel består gruppen 40-46 år enbart av två personer, 

medan gruppen 20-25 år består av 86 personer.  
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4.  Resultat  
Studiens syfte är att ta reda på hur stor andel studenter det är som konsumerar nyheter på Facebook, och 

vad som utmärker dessa. De resultat som presenteras i detta kapitel är därför de som är av störst relevans 

för att besvara dessa frågeställningar. Således visas inte alla förhållanden mellan oberoende och beroende 

variabler upp, utan fokus ligger istället på att lyfta fram de mest väsentliga. Vissa resultat har också enbart 

tagits med på grund av dess betydelse för analysen, för olika jämförelser och för att se om tidigare forskning 

även är applicerbar på den nyhetskonsumtion som sker på Facebook.  

 

Resultatdelen öppnas med att ta reda på vilken nyhetskälla respondenterna hade valt som enda sådan om de 

var tvungna. Vidare redogörs för frekvensen i nyhetskonsumtionen på Facebook, brukandet av plattformen 

i mobilen och orsaken till varför nyheter syns i facebookflödet. Därefter redovisas för i vilken utsträckning 

de tillfrågade anser att olika funktioner på det sociala nätverket är fördelaktiga. Det läggs även fram en 

jämförelse mellan nyhetskonsumtionen på Facebook och i nationella medier utifrån politiskt intresse 

eftersom detta visade sig vara av stor signifikans. Kapitlet avslutas med att uppvisa fördelningen i kön och 

grad av politiskt intresse inom varje utbildningsområde.  

 

4.1 Val av primär nyhetskälla 
4.1.1 Val enligt samtliga respondenter 
 

	

43%

11%

30%

11%

5%

Om du var tvungen att välja en av följande kanaler 
att ta del av nyheter i, vilken skulle du välja då?

TV / Radio

Kvällstidning

Nationell dagstidning

Facebook

Twitter

 
Diagram 1. Fördelning i vilken nyhetskälla samtliga respondenter hade valt (procent) 
Diagram 1 visar att 11 procent av samtliga respondenter hade valt Facebook som sin enda kanal att ta del av 

nyheter i. 
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4.1.2 Val enligt utbildning och uppväxthem 
 
Tabell 1. Val av primär nyhetskälla utifrån uppväxthem och utbildning (procent) 

Om du var tvungen att välja en av följande kanaler att ta del av  
nyheter i, vilken skulle du välja då? 

 
Facebook Kvällstidning Nationell 

dagstidning Tv/Radio Twitter Total 

       
Ekonomi/handels 15 16 46 19 4 100% 

Ingenjör 10 7 28 55 0 100% 

Medier & 
kommunikation 6 12 32 41 9 100% 

Sjuksköterska 16 8 12 56 8 100% 
       
Arbetarhem 16 10 32 32 10 100% 

Tjänstemannahem 6 13 30 45 6 100% 

Högre 
tjänstemannahem 11 11 33 41 4 100% 

Företagarhem 27 0 20 53 0 100% 
  
Kommentar: Beskrivningar och exempel på vad respektive hem avser har getts till respondenterna enligt följande: 

Arbetarhem: “Praktiska arbeten som exempelvis svetsare, snickare, lagerarbetare, truckförare etc.” Tjänstemannahem: 

“Tjänstemän med något lägre positioner inom exempelvis ekonomi, administration, sjukvård eller offentlig sektor”. Högre 

tjänstemannahem: “Tjänstemän med högre position som exempelvis läkare eller chefspositioner”. Resterande ansågs 

tillräckligt tydliga. Ursprungligen fanns även alternativet “Jordbrukarhem” vilket dock inte räknats med då denna grupp är 0 

personer. Vad som avses med olika kanaler har också tydliggjorts: Kvällstidning: ”Aftonbladet, Expressen” samt nationell 

dagstidning ”Ex. DN, SvD”. 

 

I tabellen utläses att den utbildningsgrupp som mest föredrar Facebook som nyhetskälla är sjuksköterskor 

på 16 procent. Tätt därefter ligger ekonomi- och handelsstuderande, på 15 procent. De som minst föredrar 

Facebook som nyhetskälla är studeranden inom medier och kommunikation (6%). 

 

Resultaten visar också att TV, radio och nationella dagstidningar är de kanaler som merparten av 

respondenterna från varje typ av hem hade valt som enda nyhetskälla. Utifrån kanaltyp står Facebook som 

populärast bland de från ett företagarhem (27%) medan den är minst eftertraktad av de från ett 

tjänstemannahem (6%) 
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4.2 Frekvens i nyhetskonsumtion på Facebook 
4.2.1 Frekvens utifrån samtliga respondenter 
	

	

29%

20%

31%

12%

8%

Hur ofta klickar du dig in på artiklar som syns i ditt 
facebookflöde?

Dagligen

Flera gånger i veckan

Någon gång i veckan

Någon gång i månaden

Aldrig

 
Diagram 2. Total andel som läser nyheter på Facebook (procent) 
Diagram 2 visar att 29 procent av samtliga tillfrågade klickar sig in på artiklar i sitt facebookflöde dagligen, 

medan 20 procent gör det flera gånger i veckan. Sammantaget är därför nästan hälften (49%) av alla 

respondenter flitiga konsumenter av nyheter på Facebook. 
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4.2.2 Frekvens utifrån individuella faktorer  
Tabell 2. Frekvens i nyhetskonsumtion på Facebook utifrån individuella faktorer (procent) 

Hur ofta klickar du dig in på artiklar som syns i ditt facebookflöde? 
 

Dagligen Flera gånger 
i veckan 

Någon 
gång i 
veckan 

Någon gång i 
månaden Aldrig Total 

       
Kvinnor 38 20 24 14 4 100% 

Män 21 21 37 9 12 100% 

Odefinierat kön 0 0 50 50 0 100% 

       

20-25 år 31 23 29 10 7 100% 

26-31 år 19 14 38 19 10 100% 

32-39 år 33 0 33 0 34 100% 

40-46 år 50 0 0 50 0 100% 

       

Ekonomi 35 31 15 8 11 100% 

Ingenjör 24 14 41 14 7 100% 

Medier & kommunikation 21 18 44 15 2 100% 

Sjuksköterska 40 20 16 12 12 100% 

       

Arbetarhem 32 21 37 10 0 100% 

Företagarhem 33 20 27 20 0 100% 

Högre tjänstemannahem 26 22 37 11 4 100% 

Tjänstemannahem 29 19 26 11 15 100% 

       

Har högutbildade föräldrar 30 21 30 14 5 100% 

Har inte högutbildade 
föräldrar 26 18 32 9 15 100% 

       

Kollar aldrig facebookflödet 
i mobilen 0 0 0 100 0 100% 

Kollar mer sällan 
facebookflödet i mobilen 0 10 30 30 30 100% 

Kollar dagligen 
facebookflödet i mobilen 32 21 31 10 6 100% 

       

Lågt politiskt intresse 50 13 25 0 12 100% 

Medelhögt politiskt intresse 49 19 19 8 5 100% 

Högt politiskt intresse 44 7 27 5 17 100% 

       

Studerat 3 år eller mer 21 8 50 13 8 100% 

Studerat 1-3 år 25 22 29 14 10 100% 

Studerat mindre än 1 år 42 26 19 10 3 100% 
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Kommentar: Grad av politiskt intresse mättes först enligt skalan “mycket intresserad, “ganska intresserad” “lite intresserad” 

och “inte alls intresserad”. I kodningen har “mycket intresserad” skrivits som “högt politiskt intresse”, “ganska intresserad” som 

“medelhögt politiskt intresse” och ”lite intresserad” samt “inte alls intresserad” som “lågt politiskt intresse”. Svarsskalan framgår 

i tabellen. 

 

Tabell 2 visar att kvinnor oftare klickar sig in på artiklar på Facebook än män. I förhållande till männen är 

det dubbelt så många procentenheter kvinnor som dagligen läser artiklar på plattformen. Ser man på ålder 

utifrån resultatet är de mellan 40 och 46 år mest frekventa i sin nyhetsläsning på Facebook, dock bör det 

tilläggas att denna åldersgrupp endast utgjordes av två personer vilket gör att det inte går att generalisera. 

Liksom denna grupp utgjordes även 32-39-åringarna av ett fåtal personer, vilket betyder att man utifrån 

resultaten får tolka de mellan 20 och 25 år som mest frekventa läsare av facebooknyheter.   

 

Vidare står sjuksköterskor som dominerande grupp i vilka som dagligen konsumerar nyheter på Facebook, 

medan medie- och kommunikationsstuderande är de som minst gör det. Dessa var också de som minst 

föredrar nätverket som nyhetskälla vilket innebär att vi redan här kan presentera ett samband mellan 

preferens och handling. 

 

I frågan om vilken typ av uppväxthem man kommer ifrån är det en hyfsat jämn fördelning i frekvensen. Det 

intressanta i sammanhanget är istället att den grupp där flest svarat att de aldrig läser nyheter på Facebook är 

de som är uppvuxna i ett tjänstemannahem, och inte i ett högre tjänstemannahem eller företagarhem som vi 

förväntat oss. Detta hör ihop med att tabellen visar att de med högutbildade föräldrar är mer benägna att 

läsa facebooknyheter, vilket också går emot ett av våra antaganden. 

 

Tabellen visar också att ju kortare tid en person studerat på universitetsnivå samt ju mer den kollar sitt 

facebookflöde, desto mer frekvent är dennes konsumtion av nyheter på Facebook.  

 

Avslutningsvis kan vi se att graden av politiskt intresse inte har någon större betydelse för hur mycket 

nyheter du läser på plattformen, vilket också går emot våra tidigare antaganden. Vi valde därför, att utifrån 

politiskt intresse, istället ställa den nyhetskonsumtion som sker på Facebook och den som sker i nationella 

dagstidningar i förhållande till varandra (se diagram 3 och 4). 

 

 

 

 

 

 

 



	

	 25	

4.3 Facebookflödet 
4.3.1 Facebookflödet i mobilen 
 
Tabell 3. Hur ofta personer inom olika utbildningar kollar sitt facebookflöde i sin mobil (procent) 

 Inom vilket område studerar du? 
Hur ofta kollar du ditt 
facebookflöde i din 
mobil? 

Ingenjör Medier och 
kommunikation Sjuksköterska Ekonomi/Handels 

     
Flera gånger per dag 62 82 76 81 
En gång per dag 21 18 12 8 
Någon gång i veckan 10 0 8 4 
Mer sällan 7 0 0 7 
Aldrig 0 0 4 0 

     
Total 100% 100% 100% 100% 
 
Kommentar: Svarsskalan framgår i tabellen. 

 

Tabell 3 visar att studenter inom medie- och kommunikationsvetenskap är den grupp där flest kollar sitt 

facebookflöde i telefonen flera gånger per dag (82%). Dock har samtliga grupper stora andelar i detta 

avseende. Vidare kännetecknas de som endast någon gång i veckan eller ännu mer sällan kollar sitt 

facebookflöde i telefonen av att vara ingenjör- eller ekonomistuderande.  
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4.3.2. Orsak till att nyheter syns i facebookflödet  
 
Tabell 4. Varför nyheter syns i facebookflödet mot grad av politiskt intresse (procent) 

 Grad av politiskt intresse 

Vilken är den främsta anledningen till 
att nyheter syns i ditt facebookflöde? Högt Medel Lågt 

    
En sida jag följer har delat nyheten 11 10 0 
Jag själv följer nyhetens ursprungliga 
avsändare 45 23 25 

Någon vän eller bekant har gillat, delat eller 
kommenterat nyheten 44 67 75 

    
Total 100% 100% 100% 
 
Kommentar: Beskrivningar och exempel på vad svarsalternativen avser har getts till respondenterna. “En sida jag följer har 

delat nyheten” kom med exemplet “Jag följer organisation X som delat en artikel från Aftonbladet” och “Jag själv följer 

nyhetens ursprungliga avsändare” med exemplet “En SVT-nyhet visas för att jag följer SVT på Facebook”. “Någon vän eller 

bekant har gillat, delat eller kommenterat nyheten” ansågs redan tillräckligt tydligt. 

 

Tabell 4 visar att det är cirka dubbelt så många procentenheter högt politiskt intresserade (45%) än 

medelintresserade (23%) som följer nyhetens ursprungliga avsändare och därför ser en nyhet i sitt 

facebookflöde. Man kan också utläsa att 75 procent av de med lågt intresse för politik uppger att den 

främsta anledningen till att en nyhet syns beror på att någon vän eller bekant har gillat, delat eller 

kommenterat den, medan resterande och låga 25 procent av dessa ser en nyhet på grund av att de själva 

följer nyhetens ursprungliga avsändare. 
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4.4 Fördelar kring nyheter på Facebook 
Tabell 5. Fördelar med Facebook utifrån utbildningsområde och grad av politiskt intresse (procent) 
I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om nyheter på Facebook? 

 Instämmer helt Instämmer mycket Instämmer lite Instämmer inte alls Total 
”Jag ser en fördel med att kunna 
kommentera, dela och diskutera 
nyheter på Facebook” 

     

      
Ingenjör 10 24 49 17 100% 
Medie- & 
kommunikationsvetenskap 24 35 32 9 100% 

Sjuksköterska 24 36 32 8 100% 

Ekonomi/handels 19 27 31 23 100% 

      

Högt politiskt intresse 39 22 22 17 100% 

Medelhögt politiskt intresse 16 34 35 15 100% 

Lågt politiskt intresse 13 12 75 0 100% 

      
”Jag ser en fördel med att kunna ta 
del av andras åsikter och 
diskussioner kring nyheter på 
Facebook” 

     

      

Ingenjör 14 31 55 0 100% 
Medie- & 
kommunikationsvetenskap 21 38 32 9 100% 

Sjuksköterska 32 40 24 4 100% 

Ekonomi/handels 23 35 23 19 100% 

      

Högt politiskt intresse 44 28 17 11 100% 

Medelhögt politiskt intresse 16 40 36 8 100% 

Lågt politiskt intresse 38 12 50 0 100% 

      
”Jag ser en fördel med att nyheterna 
på Facebook är lättillgängliga”      

      

Ingenjör 62 28 10 0 100% 
Medie- & 
kommunikationsvetenskap 38 47 6 9 100% 

Sjuksköterska 60 28 12 0 100% 

Ekonomi/handels 46 23 16 15 100% 

      

Högt politiskt intresse 38 34 17 11 100% 

Medelhögt politiskt intresse 54 34 7 5 100% 

Lågt politiskt intresse 38 12 38 12 100% 

      
”Nyheterna som visas på Facebook 
ligger i mitt intresse”      

      

Ingenjör 7 17 69 7 100% 
Medie- & 
kommunikationsvetenskap 3 32 47 18 100% 

Sjuksköterska 20 32 48 0 100% 

Ekonomi/handels 19 23 46 12 100% 

      

Högt politiskt intresse 17 28 44 11 100% 

Medelhögt politiskt intresse 9 27 54 10 100% 

Lågt politiskt intresse 25 12 63 0 100% 
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Kommentar: De tillfrågade ombads instämma eller inte instämma i flertalet påståenden om fördelar med nyheter på 

Facebook. Svarsskalan framgår i tabellen. 

 

Tabell 5 visar att sjuksköterskorna är den grupp som ser mest fördel med att kunna interagera på Facebook 

(instämmer helt: 24%, instämmer mycket: 36%). Tätt därpå följer medie- och kommunikationsstudenter där 

24 procent instämmer helt och 35 procent instämmer mycket. Den grupp som ser minst fördel är ekonomi- 

och handelsstuderande (23%). Samtidigt visar den höga siffran för “instämmer lite” i ingenjörsgruppen 

(49%) på att även dessa ser en relativt liten fördel med att interagera. 

 

Sjuksköterskor är den grupp där flest håller med om att de ser en fördel med att ta del av andras åsikter och 

diskussioner kring nyheter på Facebook (32%). Den grupp som minst håller med om fördelen är ekonomi- 

och handelsstuderande, där 19 procent inte alls instämmer. 

 

Sjuksköterskor och ingenjörer ser enligt tabell 5 störst fördel med att nyheter på Facebook är lättillgängliga 

(60% respektive 62%), medan de som ser minst fördel är ekonomi- och handelsstuderande där 16 procent 

instämmer lite och 15 procent inte alls instämmer. 

 

Resultaten visar också att medie- och kommunikationsstudenter har störst andelar för “instämmer inte alls” i 

frågan om i vilken utsträckning nyheter på Facebook ligger i deras intresse. Sjuksköterskorna är den enda 

gruppen där majoriteten har svarat positivt i denna fråga (instämmer helt: 20%, instämmer mycket: 32%). 

 

De högt politiskt intresserade, på sina 39 procent (jmf. medelintresserade: 16%, lågt intresserade: 13%), ser 

störst fördel med att kunna kommentera, dela och diskutera nyheter på Facebook. Samtidigt är det även 

denna grupp där störst andel (17%) inte alls instämmer (jmf. medelintresserade: 15%, lågintresserade: 0%). 

Dock hamnar majoriteten av de högt politiskt intresserade inom den positiva ramen, (instämmer helt: 39%, 

instämmer mycket: 22%) medan majoriteten för lågintresserade ligger inom den negativa (instämmer lite: 

75%). 

 

De andelar som instämmer helt i att det är en fördel att kunna ta del av andras åsikter och diskussioner kring 

nyheter på Facebook är uteslutande störst bland högt politiskt intresserade samt lågt politiskt intresserade 

(44% respektive 38%). Bland medelintresserade kännetecknas den största andelen av att “instämma mycket” 

(40%) och lite (36%). 

 

De flesta som instämmer helt i att nyheterna på Facebook är lättillgängliga (54%) har fortsättningsvis ett 

medelhögt politiskt intresse. Däremot har de som inte instämmer alls (12%) framförallt ett lågt politiskt 

intresse. Denna grupp är den enda där fördelningen mellan positivt (instämmer helt: 38%, instämmer 
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mycket 12%) och negativt (instämmer lite: 38%, instämmer inte alls: 12%) är jämnt fördelad. I gruppen 

“högt” och “medel” är majoriteten av respondenterna positiva (72% respektive 88%). 

 

Resultaten i tabell 5 visar avslutningsvis att det framförallt är lågt politiskt intresserade som anser att de 

facebooknyheter som visas i flödet ligger i deras intresse (25% instämmer helt). Däremot uppger nästan en 

tredjedel av medel- och högintresserade att de instämmer mycket (27% respektive 28%). I alla grupper, med 

avseende på politiskt intresse, instämmer dock merparten lite (44% bland högt politiskt intresserade, 54% 

bland medelintresserade samt 63% bland lågintresserade). 

 

4.5 Frekvens i nyhetskonsumtion i nationella dagstidningar 
4.5.1 Facebook och nationella dagstidningar i jämförelse 
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Diagram 3. Frekvens i nyhetskonsumtion på Facebook utifrån politiskt intresse (procent) 

Kommentar: Svarsskalan framgår i diagrammet. 
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Diagram 4. Frekvens i nyhetskonsumtion i nationella dagstidningar utifrån politiskt intresse (procent) 

Kommentar: Svarsskalan framgår i diagrammet.  
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Stapeldiagram 3 tydliggör nyhetskonsumtionen på facebook genom att lyfta ur den från tabell 1 och ställer 

den sedan i jämförelse med den på nationella dagstidningar utifrån politiskt intresse (diagram 4). Resultatet i 

diagram 3 visar att både de med lågt, medelhögt och högt politiskt intresse dagligen läser nyheter på 

Facebook. Dock visar diagram 4 att ingen av de med lågt politiskt intresse dagligen nationella dagstidningar, 

men att 25 procent åtminstone gör det flera gånger i veckan. Vad gäller de högt politiskt intresserade, läser 

33 procent av dessa nationella dagstidningar dagligen och lika många gör det även flera gånger i veckan. 

 

4.5.2 Nyhetskonsumtion i nationella dagstidningar utifrån uppväxthem 
Tabell 6. Frekvens i nyhetskonsumtion i nationella dagstidningar utifrån uppväxthem (procent) 

 I vilken typ av hem är du uppväxt? 
Hur ofta tar du del av 
nyheter nationella 
dagstidningar? 

Arbetarhem Tjänstemannahem Högre 
tjänstemannahem Företagarhem 

     
Flera gånger per dag 16 6 11 14 
En gång per dag 16 19 22 13 

Någon gång i veckan 26 23 37 20 
Mer sällan 21 43 22 40 
Aldrig 21 9 8 13 
     
Total 100% 100% 100% 100% 
 
Kommentar: Svarsskalan framgår i tabellen. 
 

Tabellen visar att de som mest läser nyheter i nationella dagstidningar är de från ett arbetarhem, där 16 

procent angivit att de tar del av dessa flera gånger per dag. Detta följs sedan av de från ett företagarhem, 

som ligger på 14 procent. Resultaten visar också att gruppen tjänstemannahem (6%) har minst andel i att 

flera gånger per dag ta del av nyheter i nationella dagstidningar. 

 

4.6 Utbildningars fördelning av kön och politiskt intresse 
Tabell 7. Utbildningars fördelning av kön och politiskt intresse (procent) 

 Grad av politiskt intresse och kön 

Inom vilket område 
studerar du? 

Högt Medel Lågt  Total Man Kvinna Annat Total 

         
Ekonomi/Handels 19 81 0 100% 58 42 0 100% 

Ingenjör 21 76 3 100% 66 31 3 100% 

Medier och 
Kommunikation 12 79 9 100% 47 53 0 100% 

Sjuksköterska/Vård 12 72 16 100% 28 68 4 100% 
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Tabell 7 visar att det är mest obalanserad könsfördelning inom utbildningsområdet sjuksköterska och vård, 

där 28 procent är män och 68 procent är kvinnor. Ett medelhögt intresse för politik dominerar i samtliga 

utbildningar. 
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5.  Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer det empiriska resultatet att diskuteras i relation till den forskning och de teoretiska 

ramverk som tidigare presenterats. 

 

5.1 Andel 
Diagram 2 visar att 29 procent av samtliga tillfrågade dagligen klickar sig in på nyhetsartiklar i sitt flöde på 

Facebook, medan 20 procent gör det flera gånger i veckan. Endast 8 procent uppger att de aldrig gör det. 

Resultaten i diagram 2 visar dessutom att 11 procent av samtliga respondenter hade valt Facebook som enda 

kanal att ta del av nyheter i om de var tvungna. Dessa resultat är jämförbara med Newman et als., (2016) 

resultat som visar att 56 procent av alla svenskar idag har Facebook som nyhetskälla, och på att 

nyhetsläsningen på plattformen i ökad utsträckning kommer att utgöra en del av syftet med att vända sig till 

Facebook. 

 

5.2 Kön och ålder 
Tidigare forskning har visat att kvinnor är mer frekventa användare av Facebook (Denti et al., 2012), vilket 

kan vara en anledning till att våra resultat visar att kvinnor generellt också läser mer facebooknyheter (se 

tabell 2). Bergström (2016) menar att korrelationen mellan den generella användningen och 

nyhetskonsumtionen på sociala medier är stark, och att just kvinnor är ett av denna publiks kännetecken 

vilket stärker detta resultat ytterligare. 

 

Eftersom det finns en obalanserad fördelning i ålder bland våra tillfrågade och med tanke på att studien har 

ett lågt antal undersökningspersoner kan det bli riskfyllt att tolka ålderresultaten som generaliserbara. Till 

exempel ligger 75 procent av våra undersökningspersoner inom åldersgruppen 20-25 år, men å andra sidan 

kan denna åldersfördelning verka rimlig för verkligheten bland studenter vilket gör att resultaten ändå kan 

ses som representativa. Utifrån det tolkas därmed gruppen 20-25 år som mest frekventa i sin 

nyhetskonsumtion (se tabell 2). 

 

5.3 Utbildning 
Studerande inom medie- och kommunikationsvetenskap är den grupp där minst andel respondenter valde 

Facebook som enda nyhetskälla, och även den grupp där det är minst förekommande att läsa nyheter på 

plattformen. Parallellt och i motsats är sjuksköterskor den utbildningsgrupp där flest hade valt Facebook som 

enda nyhetskälla, och också den grupp som är mest frekventa i nyhetskonsumtionen på det sociala nätverket 

(se tabell 2). 
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Med grund i att Ohlsson, Lindell och Arkhede (2016) talar om att individer gör genomtänkta val av vilka 

nyheter de vänder sig till baserat på sin kapacitet, kan det antas att studenter på medieprogrammet har fått 

mer information om källkritik. På det sättet kan de ha utvecklat en förmåga att förstå vilka källor som är 

tillförlitliga, varpå de fortsättningsvis kan förhålla sig mer kritiska. Enligt uses and gratifications betraktas 

personen som en självständigt tänkande och handlande individ som söker sig till medier för att tillfredsställa 

sina behov (Gripsrud, 2011). Utifrån det kan det tänkas att mediastudenter, med sitt framtida yrke inom 

exempelvis omvärldsbevakning, är mer intresserade än sjuksköterskor av politik och därför söker sig till mer 

pålitliga källor för att uppfylla dessa behov. Dock har vi inte funnit några resultat som tyder på detta, då 

samtliga utbildningar har ett storleksmässigt likvärdigt politiskt intresse (se tabell 7). Istället går det att 

studera resultaten utifrån forskningen om sociala fält, i vilka det finns särskilda regler och där det försiggår 

bestämda aktiviteter (Gripsrud, 2011). För enkelhetens skull kan det för medie- och 

kommunikationsstudenter handla om att det ges kurser i källkritik eller kunskap om medierna. Beroende på 

socialt fält ska således särskilda behov uppfyllas. Detta kan även kopplas till ett av Whiting & Williams 

(2013) huvudsakliga syften med användandet av medier: Informationssökande. Studenter inom medie- och 

kommunikationsvetenskap har därför ett visst behov av information utifrån det sociala fält de befinner sig i, 

snarare än på grund av politiskt intresse.  

 

Sjuksköterskor ligger dessutom inom tjänstemannaområdet och har därför ett något lägre kulturellt kapital. 

Enligt Ohlsson, Lindell och Arkhede (2016) har ett mindre sådant visat sig ha ett samband med en högre 

exponering för populärnyheter, och på så vis också en mindre exponering för kvalitétsnyheter. Möjligen sker 

denna exponering av populärnyheter till stor del genom att facebookflödet ses i telefonen, då 76 procent av 

sjuksköterskorna uppger att de kollar sitt mobila facebookflöde flera gånger per dag (se tabell 3). 

 

En annan faktor som kan förklara olikheterna i nyhetskonsumtionen på Facebook mellan dessa två 

utbildningar är att sjuksköterskor instämmer mer i att det är en fördel att nyheterna på plattformen är 

lättillgängliga, och också mer i att det är en fördel att kunna ta del av andras åsikter och diskussioner kring 

nyheter på Facebook (se tabell 5). Dessutom anser hela 20 procent (jmf. medie- och 

kommunikationsstudenter: 3%) att nyheterna som visas där ligger i deras intresse. Till skillnad från medie- 

och kommunikationsstudenter, som inte konsumerar lika mycket nyheter på facebook eftersom de är i 

behov av viss annan information, är det därför tänkbart att sjuksköterskornas mer utbredda konsumtion 

beror på och sker utifrån faktorn “Bekvämlighet” som omnämns i uses and gratifications (Whiting & Williams, 

2013). Det vill säga, fördelarna med sociala medier, såsom lättillgängligheten, väger för sjuksköterskor tyngre 

än informationsbehovet. I fördelningen mellan män och kvinnor i respektive utbildningsgrupp är 

sjuksköterskor enligt tabell 7 den grupp där fördelningen är minst balanserad (kvinnor: 68%, män: 28%). 

Detta kan också ge en förklaring till varför sjuksköterskor är den grupp som till störst del konsumerar 

nyheter på Facebook. En återkoppling kan göras till tidigare forskning som visat att ett kännetecken på de 
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mest frekventa facebookanvändarna är att de är kvinnor, och enligt Bergströms (2016) korrelationsupptäckt 

således även ett kännetecken på den mer frekventa läsaren av facebooknyheter. 

 

Våra resultat visar att ju längre du har studerat på universitetsnivå desto mindre facebooknyheter 

konsumerar du. Bland annat går 42 procent av de individer som studerat mindre än ett år på universitet 

dagligen in på nyhetsartiklar på Facebook, medan siffran ligger på 21 procent för de som studerat mer än tre 

år (se tabell 2). Ett högt kulturellt kapital har visat sig ha ett samband med hög utbildning och 

fortsättningsvis en större konsumtion av kvalitétsnyheter (Ohlsson et al., 2016). Det betyder att 

nyhetskonsumtionen på Facebook är mindre frekvent bland de som studerat längre på grund av att de söker 

sig till andra källor och exponeras mer för kvalitetsnyheter. Med utgångspunkt i Bergströms (2016) 

korrelationsteori kring det generella användandet och nyhetskonsumtionen på plattformen, blir detta också 

jämförbart med Swedens Largest Facebookstudy (Denti et al., 2012) som kommit fram till att lågutbildade 

använder det sociala nätverket mer än genomsnittet. 

 

5.4 Social bakgrund 
En persons uppväxthem har inte visat sig vara av större betydelse för nyhetskonsumtionen på Facebook (se 

tabell 2). Mängden som dagligen läser dessa nyheter är 32 procent (arbetarhem), 33 procent (företagarhem) 

26 procent (högre tjänstemannahem) respektive 29 procent (tjänstemannahem). Andelen för de ur ett 

företagarhem är således något högre, liksom när det gäller vilken grupp som helst hade valt Facebook som 

enda nyhetskälla om de var tvungna (se tabell 1). Här hade 27 procent av dessa valt Facebook (jmf. 

arbetarhem: 16%, tjänstemannahem: 6%, och högre tjänstemannahem: 11%). 

 

Däremot visar tabell 2 att andelen som aldrig läser nyheter på Facebook uteslutande störst bland de personer 

från ett tjänstemannahem (15%), jämfört med arbetarhem (0%), högre tjänstemannahem (4%) och 

företagarhem (0%). Av resultaten framgår också att föräldrarnas utbildningsnivå inte är av stor betydelse för 

vilka som dagligen, flera gånger i veckan eller någon gång i veckan konsumerar nyheter på Facebook. Dock 

har fler personer utan högutbildade föräldrar svarat aldrig (15%) på frågan om hur ofta de klickar sig in på 

nyheter på plattformen, i jämförelse med de med högutbildade föräldrar (5%). Dessa aldrig-sägare blir därför 

intressanta att diskutera ur perspektivet kulturellt kapital. 

 

Med utgångspunkt i denna forskning och för att den ska stämma även när man talar om 

nyhetskonsumtionen på Facebook, borde nämligen de med högt kulturellt kapital (företagarhem och högre 

tjänstemannahem) och med högutbildade föräldrar vara flitigare aldrig-sägare på dessa frågor, då man 

jämförelsevis har funnit ett positivt samband mellan ett högt kulturellt kapital och förbrukningen av 

kvalitetsnyheter online (Ohlsson et al., 2016). Med tanke på att de från ett arbetarhem ligger i topp på vilka 

som flera gånger per dag läser nationella dagstidningar (se tabell 6), blir det befintliga sambandet mellan högt 
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kulturellt kapital och en högre förbrukning av kvalitetsnyheter ännu mindre samstämmigt för hur 

nyhetskonsumtionen på Facebook utspelar sig. 

 

Avslutningsvis visar resultaten i detta avsnitt på att varken uppväxthem eller föräldrarnas utbildningsnivå har 

en stor betydelse för nyhetskonsumtionen på Facebook. Det innebär därför att teorin om socialt ärvd smak 

(Ohlsson et al., 2016) inte är applicerbar här, utan fortfarande gäller för nyhetskonsumtion i traditionell 

mening.  

 

5.5 Politiskt intresse 
Både de med lågt, medelhögt och högt politiskt intresse läser dagligen nyheter på Facebook (se tabell 2). Det 

kan förklaras med att det på Facebook inte krävs något större politiskt engagemang för att få nyheter 

levererade till sig; nyheter dyker upp i flödet både ofrivilligt och oundvikligt. Samtidigt kan vi se att de med 

lågt intresse för politik mer sällan läser nationella dagstidningar, medan 70 procent av de med högt intresse 

läser dessa minst en gång per dag (se diagram 4). Här spelar tydligtvis det politiska engagemanget en större 

roll eftersom det handlar om en vilja att aktivt söka sig till specifika nyhetskällor.  Resultaten har sin grund i 

vad Strömbäck, Djerf-Pierre och Shehata (2012) syftar på när de talar om förändringen i dagens allmänna 

intresse för nyheter. De som är lågt politiskt intresserade kan inte helt undvika nyheter, och fortsättningsvis 

följer de högt politiskt intresserade idag nyheter hela tiden på grund av att det ges större möjligheter till 

detta. 

 

Här spelar även uses and gratifications med punkten Informationssökande in. Här menar man att användarnas 

val av nyhetsmedium styrs efter vilka informationsbehov man vill tillfredsställa (Gripsrud, 2011). De med 

lågt intresse för politik söker sig därför bort från traditionella nyhetsmedier där just politik tar stor plats, till 

Facebook där de till större del kan kontrollera vad de exponeras för. 

 

Uses and gratifications kan även ge en förklaring till varför de med högt politiskt intresse läser mycket 

nyheter på Facebook. På samma sätt som nyhetsundvikare kan sortera bort nyheter på Facebook, kan 

nyhetssökare sortera ut de nyheter de vill läsa. Resultaten stärker detta eftersom det framgår att 44 procent 

av de med högt politiskt intresse (jmf. lågt politiskt intresserade: 25%) säger att nyheter dyker upp i deras 

flöde på grund av att de följer nyhetens ursprungliga avsändare (se tabell 4). En återkoppling kan göras till 

Strömbäck et al. (2012) som menar att ju högre politiskt intresse du har, desto mer ökar handlingskraften 

gällande att vara selektiv i nyhetssökandet. Förenklat är de med ett högt intresse för politik mer måna om 

vilka nyheter de exponeras för, och på så sätt mer benägna att själva kontrollera sitt flöde. 

 

Samtidigt, med koppling till punkten Att få uttrycka sina åsikter i uses and gratifications, och med avseende på 

vilka fördelar användare ser kring nyheter på Facebook, visar tabell 5 att de med högt politiskt intresse är de 
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som även ser störst fördel med interaktiviteten. Både med att kunna kommentera, dela och diskutera en 

nyhet på Facebook och även när det gäller att ta del av andras åsikter. Detta visar på att en redan politiskt 

engagerad person gärna vill engagera sig i nyheter på ett mer komplext och djupgående sätt i form av att 

interagera och diskutera kring dem (Marchi, 2012). Samma forskare menar att om användare kan 

kommentera på innehållet, skapas en diskussion där den utsätts för flera olika åsikter, vilka i sin tur 

omformas till nya. Detta kan vara två ytterligare förklaringar till varför andelen högt politiskt intresserade 

visar en så pass hög frekvens i nyhetskonsumtionen på Facebook (se tabell 2). 

 

Ett tidigare antagande var att de lågt politiskt intresserade håller sig kvar vid Facebook som nyhetskälla och 

exkluderar andra medier delvis på grund av ett bristande politiskt intresse, men även på grund av att de 

värdesätter interaktiviteten. Våra resultat visar som nämnt dock motsatsen - de med lågt politiskt intresse ser 

minst fördelar med interaktiviteten - vilket innebär att det frånvarande politiska engagemanget som 

Strömbäck et al. (2012) talar om är den förklaring som kvarstår att dominera även kring varför vissa 

konsumerar nyheter främst på Facebook. 

 

Något som återigen är värt att notera, är att nyhetssökare ofta ofrivilligt exponeras för nyheter på Facebook 

vilket inte händer när de aktivt väljer att läsa en dagstidning. Detsamma gäller för nyhetsundvikare. De söker 

sig inte gärna utanför Facebook för nyheter, och en ytterligare förklaring kan vara att den ofrivilliga 

nyhetsexponering de utsätts för på plattformen är fullt tillräcklig för att fylla deras svaga nyhetsintresse. 

Därmed kan man i frågan om nyhetskonsumtion på Facebook inte applicera Strömbäcks (2014) påstående 

om att det aldrig varit enklare för nyhetsundvikare att fortsätta undvika. 

 

5.6 Primära och sekundära nyhetspubliker 
Tidigare forskning har visat att en stor del av de individer, som tar del av nyheter genom sociala medier, 

uppger att nyheterna oftast syns i flödet för att någon vän eller sida de följer har interagerat i nyheten 

(Bergström, 2016). Tabell 4 visar att 75 procent av de med lågt intresse för politik uppger att den främsta 

anledningen till att en nyhet syns i deras facebookflöde beror på att någon vän eller bekant har gillat, delat 

eller kommenterat den. Samtidigt säger endast 25 procent att de ser en nyhet på grund av att de själva följer 

dess ursprungliga avsändare. Med grund i Hedmans teori (2016) om primära respektive sekundära 

nyhetspubliker, är personer med ett lågt intresse för politik således av den senast nämnda sorten och därmed 

mer passiva i sitt nyhetssökande på Facebook. Detta stärks fortsättningsvis genom resultatet i tabell 5 som 

visar att det till störst del är användare med högt politiskt intresse som ser en fördel med att dela och 

diskutera nyheter på Facebook. Dessa användare blir således den primära nyhetspubliken (Hedman, 2016). 

 

Den primära publiken är alltså den mer aktiva nyhetsdistributören och har ett huvudsakligt syfte enligt 

punkten Kommunikativ användbarhet i uses and gratifications (Whitings & Williams, 2013). Det innebär att 
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nyheterna ofta, genom denna interaktivitet, tas ur sin kontext genom att den delas och kompletteras med 

den primära publikens uppfattningar, personliga åsikter och värderingar. Detta öppnar upp för vad 

Bergström (2016) kallar för opinionsbildande innehållsmäklare - en användare som sorterar och tolkar 

nyheter åt en sekundär publik exempelvis genom att nedgradera det journalistiska innehållet för att skapa ett 

kulturellt värde i ett specifikt nätverk (Bergström, 2016). Detta är något som även går i linje med vad 

Ekström och Shehata (2016) berör i sin forskning, att sociala medier idag har potentialen att bygga broar 

mellan politiskt aktiva och de som är mindre politiskt aktiva. Den skillnad som uppstår mellan parterna 

anses ofta som en demokratisk utmaning (Ekström & Shehata, 2016). Algoritmen på Facebook visar oftare 

användardistribuerat nyhetsinnehåll i flöden, jämfört mot att en användare tar del av nyheter som de aktivt 

letat upp hos etablerade nyhetskällor på Facebook. En nyhetskonsumtion som bara sker på Facebook kan 

således ge en skev verklighetsbild. 
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6.  Slutsatser och framtida forskning 
6.1 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att ta reda på (1) Hur stor andel studenter som tar del av nyheter på Facebook 

och (2) om kön, ålder, utbildningsområde, år i utbildning, föräldrarnas utbildningsnivå, uppväxthem, politiskt intresse, 

användandet av Facebook överlag och vilka fördelar man ser med plattformen har betydelse för nyhetskonsumtionen 

på plattformen. 

 

Våra resultat visar att 92 procent av de studenter som läser till eller inom området för ingenjör, 

sjuksköterska, medie- och kommunikationsvetenskap samt ekonomi och handels tar del av nyheter via 

Facebook. 29 procent gör det dagligen och 20 procent gör det flera gånger i veckan. Av dessa är kvinnor 

mer frekventa läsare av nyheter på Facebook, vilket beror på att de generellt använder plattformen mer än 

män. 

 

Trots en obalanserad fördelning i ålder bland våra tillfrågade, som inte tar fram generaliserbara resultat, kan 

man ändå och med stor sannolikhet anta att yngre studenter (20-25 år) är mest frekventa i sitt nyhetsläsande 

på Facebook. Det med grund i att tidigare forskning, likt sambandet som visas mellan könen, menar att 

korrelationen mellan det generella användandet av plattformen och i vilken utsträckning man läser nyheter 

på den är stark. 

 

Den utbildningsgrupp som är minst frekventa i sin nyhetsläsning på Facebook är medie- och 

kommunikationsstudenter, och i kontrast är sjuksköterskor mest frekventa. Att skillnaden är stor mellan 

dessa utbildningar beror inte på olikheter i politiskt intresse utan främst på skilda preferenser. Dels anser 

sjuksköterskor att nyheterna som visas på Facebook är lättillgängliga och i linje med deras intressen betydligt 

mer än vad mediestudenter gör, dels handlar skillnaden också om att mediestudenter, på grund av sin 

särskilda inriktning, vänder sig till andra källor i högre utsträckning. Det hela kan sammanfattas med att 

sjuksköterskor konsumerar nyheter på Facebook därför att det är bekvämt, medan mediestudenter är mindre 

frekventa i detta på grund av sitt särskilda informationsbehov, vilket inte kan uppfyllas på Facebook. En 

ytterligare förklaring kan vara att majoriteten av sjuksköterskorna är kvinnor. 

 

Det finns också en väsentlig skillnad i nyhetskonsumtionen på Facebook om man ser på hur länge en individ 

studerat på universitetsnivå. En slutsats är att ju längre du studerat på universitetsnivå, desto mindre 

frekvent är du i din konsumtion av facebooknyheter. Orsaken är att de med högre utbildning oftare vänder 

sig till andra källor där de kan exponeras för kvalitetsnyheter och följaktligen blir mindre benägna att gå till 

Facebook för nyheter. 
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Fortsättningsvis har vår studie visat att uppväxthem och föräldrarnas utbildningsnivå inte är av större 

betydelse för vilka de mest frekventa läsarna av nyheter på Facebook är, det vill säga de som gör det dagligen 

eller flera gånger i veckan. Däremot kännetecknas skaran som aldrig konsumerar facebooknyheter av att 

komma från ett tjänstemannahem och av att inte ha högutbildade föräldrar. Detta innebär i sin tur, att den 

tidigare forskning som utförts kring traditionell nyhetskonsumtion med utgångspunkt i uppväxthemmets 

betydelse, inte är applicerbar när man talar om den på Facebook. Tidigare studier menar nämligen att de 

som i minst utsträckning exponeras för populärnyheter kännetecknas av att komma från ett högre 

tjänstemannahem samt företagarhem och av att ha högutbildade föräldrar. 

 

Både högt- medel- och lågt intresserade av politik läser dagligen nyheter på plattformen, men det finns dock 

en tydlig dynamik mellan de högt intresserade och de lågt intresserade. Den förstnämnda följer i högre 

utsträckning den ursprungliga avsändaren till en nyhet, varpå nyheten dyker upp i flödet. De ser också mer 

fördelar med interaktiviteten på Facebook, där de kan dela, kommentera och diskutera nyheter. Det betyder 

att dessa blir en primär nyhetspublik vilka sorterar ut, värderar och tolkar nyheterna för de lågt politiskt 

intresserade - den sekundära nyhetspubliken.  

 

I ett större perspektiv har tidigare forskning kommit fram till att det idag aldrig varit enklare för 

nyhetsundvikare att undvika mer, men med Facebooks förutsättningar blir förhållandena annorlunda. Idag 

kan inte de lågt politiskt intresserade helt undvika nyheter, eftersom nyheter får allt mer utrymme i 

facebookflödet. Den nyhetsexponering de utsätts för där blir fortsättningsvis tillräcklig för att täcka deras 

svaga nyhetsintresse, vilket bidrar till att de blir än mindre benägna att söka sig utanför Facebook för 

nyheter. Det i sin tur, gör att de blir mottagare av och influeras av den primära publikens värderingar. Vidare 

medför detta en demokratisk utmaning. Parallellt följer de högt politiskt intresse idag nyheter konstant, där 

det politiska engagemanget får dem att dagligen vända sig till specifika källor men även till Facebook.  

 

6.2 Framtida forskning 
Mediesamhället är i ständig förändring och det blir därför rimligt för vidare forskning att flytta fokus från 

den mer traditionella nyhetskonsumtionen till den mer moderna som idag utbreder sig på sociala medier. 

Denna studie är en av få som behandlar nyhetskonsumtionen som sker specifikt på Facebook, dock är den 

på flera sätt bristfällig. Bland annat är urvalet smalt avgränsat till studenter på Karlstads universitet och 

endast till fyra olika utbildningar, samtidigt som 75 procent av våra respondenter är i samma åldersgrupp. 

Vidare forskning bör därför fokusera på att bli representativ för en bredare population, i vilken man mer 

konkret tar reda på effekter och konsekvenser av nyhetskonsumtion på Facebook. Det skulle också vara 

lämpligt att få fram vetenskapliga underlag på hur man kan motverka negativa sådana. Med hjälp av detta 

kan man komma åt möjligheten att förebygga de demokratiska utmaningar och problem som kan uppstå 

med en nyhetskonsumtion som huvudsakligen sker i sociala medier. 
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7.  Implikationer för samhället  
Facebook är det allra populäraste sociala nätverket med över en miljard aktiva användare världen över, och 

eftersom brukandet på senare år har skjutit i höjden är det svårt att inte anta att det kommer expandera 

ytterligare. Eftersom nyhetskonsumtionen på plattformen i sin tur visat sig vara så pass utbredd och med all 

säkerhet också kommer att utvidgas, blir det väsentligt att få mer kunskap om vilken faktisk inverkan detta 

har på demokratin, för klyftorna i den övergripande nyhetskonsumtionen och hur detta påverkar 

människors uppfattning om verkligheten. Denna studie bidrar till att lägga denna kunskapsgrund, och blir 

öppningen till en ökad vetskap om vilken påverkan nyhetskonsumtion på Facebook har på omvärlden. 
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