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Abstract  

 

Titel: Opinionsbildning i sociala och traditionella medier 

Författare: Julia Sjöstrand, Annie Frick 

Handledare: Malin Hallén 

Examinator: Ebba Sundin 

Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap [15 hp]  

Termin: Termin sex 

Antal ord: 16 263 

 

Syfte och frågeställningar: Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i hur en av dagens 

opinionsbildare kommer till uttryck i olika medieformat bidra till ökade kunskaper om hur 

unga vuxna uppfattar opinionsbildningsprocesser i dagens medielandskap. Utifrån syftet 

formulerades en huvudfråga och tre följande forskningsfrågor: “På vilka sätt beskriver unga 

vuxna att en av dagens opinionsbildares mediala uppmärksamhet haft för betydelse för synen 

på miljöfrågor i allmänhet och klimathotet i synnerhet?”, “På vilket sätt upplever unga 

vuxna nyhetspridningen och sociala mediers villkor?”, “På vilket sätt beskriver unga vuxna 

betydelsen av en av dagens opinionsbildare och dess roll?” samt “På vilka sätt beskriver 

unga vuxna betydelsen av opinionsbildning i sociala medier jämfört med opinionsbildning i 

traditionella medier?”. 

 

Metod och material: I uppsatsen har vi använt ett teoretiskt ramverk bestående av tidigare 

forskning om klimatfrågor, opinionsbildning samt internetanvändning. Ramverket utgörs av 

Agenda-setting Theory och tvåstegshypotesen. Uppsatsens metod baseras på kvalitativa 

fokusgruppsintervjuer, innefattande tre grupper med tre deltagare i vardera. 

 

Huvudresultat: Studiens resultat visar att de unga vuxna upplever att Greta Thunbergs 

uppmärksamhet i media kommit att få en större effekt på den yngre generationen likaväl som 

allmänheten, snarare än på dem själva samt politiken. Respondenter uttrycker att hennes 

engagemang och aktivism i medier bidrar till en ökad kunskap om miljöfrågor för 

befolkningen. Vidare upplever de unga vuxna att opinionsbildningen både snabbare, lättare 

och i större utbredning kommer till uttryck i sociala medier, jämfört med traditionella medier. 

 

Nyckelord: Opinionsbildning, Greta Thunberg, Agenda-setting Theory, tvåstegs-hypotesen, 

sociala medier 
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1. Introduktion 

 

Det senaste århundradet har samhället genomgått en rad olika förändringar till följd av 

medielandskapets ständiga och avancerade utveckling, vilket kan jämföras med en teknisk 

evolution. Mediernas respektive positioner har kommit att utmana varandra, vilket skapat en 

utveckling som bidragit till en förändring i relation till opinionsbildning och dess roll i 

medielandskapet (Jervelycke Belfrage 2018). Progressionsprocessen tar avstamp i radions 

intåg, för dryga 100-år sedan, vidare till televisionen och datoriseringen, följt av 

digitaliseringen och utvecklingen av smartphones. Gemensamt har utvecklingen förändrat 

hela medielandskapets struktur och villkor. Digitaliseringen och sociala medier har öppnat 

upp för en ny mediestruktur, samtidigt som sociala medier i ständigt avancerats och 

utvecklats. I kontexten av medieutveckling och dess tillväxt, har förändringarna bidragit till 

effekter som återspeglas på medieanvändare såväl som samhället i stort. Enligt Bro och 

Wallberg (2015) har effekterna av förändringarna i medielanskapet bidragit till att 

medieanvändare fått ett allt större inflytande när det gäller att bidra till nyheters virala 

spridning samt hur opinion kommer till uttryck. I dagens medie- och nyhetslandskap har 

användare en potential att agera inflytelserikt och sprida nyheter i sociala medier (Jervelycke 

Belfrage 2018; Davidsson et. al 2018). Digitaliseringen är den faktor som kommit att utmana 

den traditionella nyhetsjournalistikens auktoritet. Vidare har de förändrade villkoren för 

sociala medier har bidragit till nya förutsättningar för opinionsbildare och deras ambition att 

påverka allmänheten (Jervelycke Belfrage 2018). Dessutom påvisar Jervelycke Belfrage 

(2018) att digitaliseringen och sociala medier varit en bidragande faktor till både förändring 

samt utveckling i relation till hur den yngre publiken tar till sig och bildar opinion. 

  

Dagens föränderliga medielandskap utspelas numera på en global och offentliga arena där de 

publika samtalen pågår dygnet runt. Studier av Davidsson et. al (2018) åskådliggör 

medielandskapets förändringar, vilket kommer till uttryck genom befolkningens ökade 

medieanvändning, speciellt den yngre generationen. De förändrade villkoren för sociala 

medier har bidragit till nya förutsättningar för opinionsbildare och deras ambition att påverka 

allmänheten (Jervelycke Belfrage 2018).Trots att Jervelycke Belfrages (2018) forskning 

motsätter sig det faktum att opinionsbildares roll fått en allt svagare roll i samhället, har 

rollen istället kommit att få ett allt större utrymme i de nya medierna. Ett exempel på en av 

dagens opinionsbildare som både exponerats och lyckats skapa opinion i sociala kanaler, 

såväl som i traditionella medier, är Greta Thunberg. Från att Greta Thunberg var en okänd 

tonåring 2018 till att idag, knappt ett år senare, anses som högaktuell på den internationella 

agendan. Greta Thunbergs roll som opinionsbildare idag har, mycket tack vare nya medier 

och dess villkor, fått en enorm viral spridning samt bidragit till ökad opinion i klimatfrågor i 

samhället (SvD 2019). 
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2. Problemformulering och bakgrund 

  

I följande kapitel i uppsatsen kommer det att presenteras en problemformulering och relevant 

bakgrundsinformation i förhållande till studien. Avsnittet kontextualiseras i en redogörelse 

kring opinionsbildning samt medie- och nyhetskonsumtion. Primärt fokuserar avsnittet på 

klimatförändringar samt en av dagens opinionsbildare, då dessa komponenter står i fokus för 

vår studie. 

2.1 Opinionsbildare i medier 

Opinion och åsikt används idag som generella benämningar innefattande kunskaper, 

värderingar samt föreställningar om verkligheten och dess ståndpunkter. Opinionsbildning 

kan beskrivas som olika processer, vilka kan äga rum på både samhälls- som individnivå. 

Förhållandet mellan de olika nivåerna är sällan ensidigt, eftersom det på individnivå kan 

uppstå reformerade åsikter, utan att folkets allmänna opinion förändras (Larsson, L. 2005). 

Opinionsbildning fungerar som en naturlig del av samhällets politiska process eftersom det 

utgör en grundläggande faktor till yttrandefrihet (Petersson 2009). I kontexten av 

opinionsbildning och fri åsiktsbildning har masskommunikation via sociala medier blivit mer 

lättillgängligt. Tillgängliheten baseras på att allmänhetens möjlighet att komma till uttryck 

har öppnats upp via digitala medier. De nya möjligheterna att bilda opinion innebär att det 

finns en ökad potential att via sociala nätverk samt mediekontakter influera processer 

(Larsson, L. 2005). Dessutom har medierna kommit att definieras som en bidragande faktor 

till makt över den allmänna opinionen (Petersson 2014). I förlängningen av medielandskapets 

avancerade utveckling involveras utbudet idag av fler alternativa- och sociala medier, vilket 

påverkar både hur opinion bildas och uppfattas (Wadbring och Ödmark 2016; Jervelycke 

Belfrage 2018; Bro och Wallberg 2015). 

2.2 Mediekonsumtion och viral spridning 

I början av 1990-talet, i samband med internets genomslag, fanns en föreställning om att 

internet skulle göra världen till en bättre plats. Genomslaget yttrades i termer om en teknisk 

determinism, vilket skulle öppna upp för både en social och kulturell- såväl som politisk 

påverkan. Till skillnad från idag då internet och tekniken istället används som ett verktyg för 

spridning snarare än som en utförare, eftersom att ett verktyg kan nyttjas i både onda och 

goda syften (Lindgren 2017). Bergström (2010) åskådliggör det skifte som skedde när 

internet- och digitaliseringens genomslag inträddade; att sociala medier allt mer med tiden 

ansågs relevant av allmänheten att använda. Det var främst plattformar med sociala nätverk 

som Facebook, Youtube och Twitter som i och med digitaliseringens framväxt ansågs nå ut 

till den allmänna opinionen och debatten. Dock är mediearenan ständigt föränderlig vilket 

resulterar i en tendens att användarna, baserat på mediers attraktivitet, förflyttar sig mellan 

plattformar (Ibid). Enligt Bergström (2010) innebar möjligheten med spridning i relation till 

sociala medier främst om lättillgänglighet och att olika applikationer började i och med 

digitaliseringen att nå ut till den kritiska massan. Lättillgängligheten möjliggjorde för 

allmänheten att delta både i opinion samt distributionsprocessen (Ibid). 
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Vidare understryker även Bergström (2016) internets genomslag och de senaste årens 

digitalisering och sociala mediers framväxt, vilket medfört en tillväxt i mediearenan på både 

en nationell- och global nivå. Idag inkluderar sociala medier ett brett spektrum gällande 

funktioner; de för människor samman, parallellt som de ökar polarisering och samtidigt 

bidrar till att användare delar med sig av innehåll i olika former. Trots att det finns potential 

till större spridning via sociala medier, innebär det inte att det per automatik kommer att ske 

för att det distrubieras via sociala medier. Wadbring och Ödmark (2016) understryker att 

användarnas mottagande och delaktighet är två faktorer som påverkar viral spridning, vilket 

skapar en process bortom de traditionella medieinstitutionernas kontroll. Idag utgörs de 

sociala mediernas utbud av innehåll från både traditionella och icke traditionella institutioner. 

Dessutom producerar, publicerar och reproducerar privatpersoner medialt innehåll. Dock 

hänvisar Wadbring och Ödmark (2016) till att det inte finns logik i distributionskedjan i 

relation till digitalt innehåll, baserat på att det inte per automatik kommer att generera viral 

spridning. Avslutningsvis poängterar Wadbring och Ödmark (2016) att cirkulation samt viral 

delning, i samband med de nya mediernas tillväxt, blivit allt viktigare i förhållande till sociala 

medier (Ibid). Enligt statistik används fortsatt sociala nätverk frekvent, växer fortfarande i 

användarskara men samtidigt är mediearenan ständigt föränderlig. En ökande trend indikerar 

på en aktuell förändring på mediearenan: Idag är Facebook den mest frekvent använda 

plattformen, samtidigt som Instagram procentuellt indikerar på starkast tillväxt (Davidsson et 

al. 2018).  

2.3 Dagens opinionsbildare 

I diverse segment i samhället finns det oftast specifika individer vars funktion är att vara en 

mellanhand för kommunikation, påverkan och information (Katz och Lazarfeld 1955). Dessa 

individer definieras enligt begreppet opinionledare, vilket i texten genomgåendekommer att 

benämnas enligt begreppet opinionsbildare. Begreppet beskrivs enligt följande av Katz och 

Lazarfeld (1955): En opinionsledare agerar mellanhand i kommunikationsprocessen genom 

att tolka och analysera mediernas budskap, vilket hen i sin tur förmedlar till allmänheten. 

Ytterligare ett karaktärsdrag som kännetecknar en opinionsledare är att vara en aktiv 

mediekonsument, med en fördjupad kunskap inom ett visst segment i samhället samt en 

central position i sociala nätverk (Katz och Lazarfeld 1955). En av dagens största 

opinionsbildare i medier är 16-åriga Greta Thunberg. Greta Thunberg är en svensk aktivist i 

förhållande till klimatfrågor och blev uppmärksammad i augusti 2018 av medier när hon satt 

utanför Sveriges riksdag, med syftet att strejka för klimatet. Greta Thunberg har vidare 

kommit att bli en inspirationskälla för ett stort antal ungdomar i Sverige, såväl som andra 

länder internationellt, för att manifestera för klimatet (SvD 2019; Expressen 2019). Samma 

dag som Greta Thunberg inledde sin strejk utanför riksdagen publicerade Aftonbladet en 

artikel om hennes strejk (Wigren 2018). Ett par dagar efter att Greta Thunberg inlett sin strejk 

och fått medial uppmärksamhet publicerade hennes mamma Malena Ernman, som är en känd 

svensk operasångare, en bok “Scener ur hjärtat”.  Boken handlar i stora drag om familjens 

samt döttrarnas situation med deras diagnoser och förhållande till klimatfrågor. Malena 

Ernman är författare till boken, men även Greta Thunberg och övriga familjemedlemmar står 
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som medförfattare (Sydsvenskan, 2018). Det var alltså den 20 augusti 2018 som var starten 

för Greta Thunbergs strejk utanför riksdagen, med plakatet: ”Skolstrejk för klimatet”. Greta 

Thunberg upprätthöll strejken varje skoldag fram till riksdagsvalet den 9 september 2018. 

Sedan dess har hon strejkat varje fredag med avsikt att inte sluta förrän den svenska 

klimatpolitiken är i linje med Parisavtalet. På grund av Greta Thunbergs bedrift i att lyckas 

föra klimatfrågor och hållbar utveckling på agendan så har hennes agerande i olika 

sammanhang lett till en rad utmärkelser och möten med olika ledare världen över. Hon har 

bland annat fått utmärkelsen Fryshuset-stipendiet:”Årets unga förebilder” samt blivit 

nominerad till Nobels fredspris (Aktuell hållbarhet 2018; Dagens Nyheter 2019). Dessutom 

har Greta Thunberg blivit utsedd globalt till en av 25 tonåringar som anses ha störst 

inflytande 2018 enligt Time Magazine och i år till en av världens 100 mest inflytelserika 

individer (Time 2018; Horvatovic 2019). Greta Thunbergs demonstrationer för klimatet har 

vidare lett till att hon har blivit uppmärksammad av bland annat FN:s generalsekreterare 

António Guterres (Expressen 2018). Greta Thunberg har även blivit utsedd till hedersdoktor 

av universitetet i den belgiska staden Mons (SvD 2019a). Greta Thunberg har också deltagit i 

demonstrationer runt om i världen, bland annat i Rise for Climate- demonstrationen i Bryssel 

utanför EU-parlamentet (Expressen 2018). Dessutom har hon varit skapare till ett flertal 

kampanjer på sociala medier, vilka är: #jagstannarpåmarken, som hänvisar befolkningen till 

att minska sina flygresor. Hennes initiativ har spridits internationellt via diverse hashtags: 

#FridaysForFuture, #ClimateStrike eller #Klimatstrejka. Hennes aktivism har skapat en 

utbredd medial uppmärksamhet och i en artikel från SVT i mars, uttryckte Greta Thunberg: 

“En seger att klimatet uppmärksammas”. Enligt artikeln från SVT hade Greta Thunbergs 

miljödemonstrationer fått spridning i över 100 länder och på 1700 platser (Lönnroth 2019). I 

kontexten av demonstrationens räckvidd publicerade Greta Thunberg den 14 mars följande på 

sitt Twitterkonto: “Latest update say: 2052 places in 123 countries on all continents, 

including Antarctica. So, the question is: What will you do on March 15 2019?” 

(GretaThunberg 2019). 

2.4 Klimatfrågor och FN:s klimatkonvention 

I kontexten av klimatfrågor är varken diskussion och debatt om detta inget nytt fenomen på 

mediers agenda. Dock har idag opinionsbildare som exempelvis Greta Thunberg och hennes 

brinnande intresse och aktivism generarat i medial uppmärksamhet, vilket ytterligare förstärkt 

diskussionen och debatten i frågorna (SVT 2019). Redan under 1980-talet ansågs 

klimatfrågor vara viktiga på den internationella dagordningen, efter att oroliga klimatforskare 

uttryckt sina tankar och åsikter. Parallellt med mediernas skildring av klimat problematiken 

uppstod en mer utbredd opinion i frågorna bland folket (FN-förbundet 2019). På 1990-talet 

inleddes aktiva förhandlingar i anknytning till klimatfrågorna av Förenta nationerna (FN), 

vilket ledde fram till den första klimatkonventionen i Rio de Janeiro, vilken trädde i kraft år 

1994. FN:s arbetsprocess i förhållande till klimatfrågor har fortgått, vilket genererat i 

Parisavtalet som är aktivt sedan 2015 (FN-förbundet 2019). Dessutom offentliggjorde FN:s 

klimatpanel (IPCC) 2018 en övergripande statusrapport om klimathotet, vilket indikerade på 

de förödande konsekvenser befolkningen står inför om inte den globala uppvärmningen av 

vår jord stoppas. IPCC:s rapport understryker det akuta läget: Redan vid 1,5 graders global 
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uppvärmning kommer följderna bli katastrofala, dock innebär desto mer uppvärmning desto 

värre konsekvenser. Avslutningsvis är det primära budskapet i rapporten tydligt: Idag kan den 

globala uppvärmningen fortsatt begränsas till 1,5 grader, dock behövs det radikala insatser av 

samtliga länder för att vända en sådan trend (Allen et al. 2018). 
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3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att med utgångspunkt i hur en av dagens opinionsbildare kommer till 

uttryck i olika medieformat bidra till ökade kunskaper om hur unga vuxna uppfattar 

opinionsbildningsprocesser i dagens medielandskap. 

  

Syftet konkretiseras i en övergripande fråga och tre följande frågeställningar: 

  

På vilka sätt beskriver unga vuxna att en av dagens opinionsbildares mediala uppmärksamhet 

haft för betydelse för synen på miljöfrågor i allmänhet och klimathotet i synnerhet? 

  

På vilket sätt upplever unga vuxna nyhetspridningen och sociala mediers villkor? 

 

På vilket sätt beskriver unga vuxna betydelsen av en av dagens opinionsbildare och dess roll? 

 

På vilka sätt beskriver unga vuxna betydelsen av opinionsbildning i sociala medier jämfört 

med opinionsbildning i traditionella medier? 
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4. Tidigare forskning 

 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning om allmänhetens syn på miljöförstöring och 

oro i anknytning till jordens klimat. Vidare presenteras forskning om internetanvändning i 

förhållande till både den äldre- samt yngre generationen. Avslutningsvis redogörs ett flertal 

studier om opinionsbildning samt forskningens framväxt över tid och hur forskningen 

påverkats av medielandskapets förändringar. 

4.1 Klimatförändringar och opinionsbildning 

Enligt en studie från SOM-institutet (Samhälle Opinion Medier), har befolkningens oro för 

miljöförstöring och förändringar i klimatet undersökts. Institutet har sammanställt resultatet i 

en rapport om trender från år 1986-2016. Respondenterna i studien har fått ange i vilken grad 

de känner oro i relation till miljöförstöring och förändringar i klimatet, vilket redovisas över 

tid. I 2016 års studie tillfrågade SOM-institutet totalt 3400 personer, varav 49 procent av de 

tillfrågade ansåg sig vara mycket oroade när det gäller förändringar i jordens klimat samt 47 

procent ansåg sig vara oroade för miljöförstöring, vilket redogörs i Tabell 1 nedan (Ekengren 

Oscarsson och Bergström 2016). 

 

Tabell 1: Vad svenskar oroar sig för (Ekengren Oscarsson och Bergström 2016 s 21).    

 
 

Enligt ovan nämnda forskning från SOM- institutet (2016), där Tabell 1 redogör resultatet 

från tre decennier tillbaka, går det att urskilja en trend över tid. Trenden indikerar dock på en 

minskad oro med 20 procent när det gäller förändringar i jordens klimat gentemot 1968 års 

resultat. Däremot går det att urskilja en utbredd och gemensam åsikt av trenden; en fortsatt 

utbredd och omfattande oro kring miljö och klimat över tid, sedan 30 år tillbaka. Trenden är 

ett exempel på en stark gemensam opinion, gällande vad svenskar är oroade över (Bergström 
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2016). Dock har mediernas makt och opinionsbildning förändrats över tid, i förhållande till 

teknikutveckling och i enlighet med opinionsbildning. I det digitaliserade medielandskapet 

besitter medierna en påverkan i anknytning till att skapa opinion i samhället (Bro och 

Wallberg (2015). Bro och Wallberg (2015) belyser mediernas maktförändring utifrån 

digitaliseringen i sin artikel. Artikeln diskuterar och analyserar forskningsstudier på fältet 

gällande mediernas makt i samverkan med det digitala landskapet. Resultatet av Bro och 

Wallbergs (2015) forskningsgenomgång presenterar en ny och övergripande struktur för vilka 

faktorer och institutioner som inkluderas och utesluts i nyhetsprocessen, se illustrutation i 

Figur 1 nedan. Figur 1 illustrerar den nya struktur samt de villkor som vuxit fram i och med 

digitaliseringen. Artikeln understryker att traditionella medieaktörers makt fortsatt påverkar 

nyhetsurvalet samt dagordningens agenda, men att de successivt minimerar sin maktposition 

(Ibid). Bro och Wallberg (2015) belyser dock inte konsekvenserna av att makten alltmer 

fördelas till allmänheten i lika stor utsträckning, utan enbart förändringar i medielandskapet 

och dess reformerade villkor.   

 

Figur 1: Hur institutionaliserade nyhetsmedier och deras makt påverkats av digitaliseringen 

(Bro och Wallberg 2015, s. 98).  

 

Enligt Bro och Wallbergs (2015) granskning av forskningsfältet, har mediernas 

maktförändring, digitalisering och sociala mediers tillväxt öppnat upp för deltagande på fler 

fronter, i relation till produktion och distribution på mediearenan. Deltagande i den digitala 

sfären har bidragit till ett fokusskifte där kommunikation, istället för information, har kommit 

att få en allt större betydelse. Numera kan institutionaliserade nyhetsredaktioner samla in 

nyheter från såväl privatpersoner som auktoritativa beslutsfattare. Bro och Wallberg (2015) 

understryker i sin artikel; att makten över nyhetsurval och publikationsprocessen har 

förändrats. Idag används sociala medier i ett avseende där individer har möjlighet att 

kommunicera med varandra via ett nätverk samt även direkt med samhällets beslutsfattare 

och elit. Den respons som uppstår av en direkt förbindelse mellan användare och mottagare 

kan i förlängningen bidra till att de institutionaliserade medieorganisationernas behov gradvis 

elimineras (Bro och Wallberg 2015). Dessutom har rollen som opinionsbildare i sociala 

medier, i takt med medielandskapets förändring, blivit allt mer påtaglig i ett flertal olika 
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studier och artiklar;  däribland påvisar en kanadensisk artikel att det var dubbelt så troligt att 

sociala medieanvändare föredrog nyheter och information från vänner och familj de har i sitt 

nätverk, framför nyheter publicerade av nyhetsorganisationer (Hogan och Quan-Haase 2010). 

Parallellt i en artikel av Lance Bennett och Manheim (2006) som är publicerad i USA, har 

studerat studier om offentlig kommunikation utifrån teorin om tvåstegs-hypotesen. 

Utgångspunkten för artikeln handlar om att två-stegs-processerna utgörs av en mellanhand; 

en influenser eller opinionsbildare. Två-stegsprocesserna jämförs med processer som bygger 

på en envägskommunikation, där budskapet utgörs av en direkt kommunikationsförbindelse 

utan en mellanhand, mellan avsändare och enskilda användare. Resultatet indikerar på att 

opinionsbildare har visat sig spela en större roll utifrån tvåstegsprocessen, eftersom 

opinionsbildare i detta fall är mer benägna att stärka åsikterna snarare än att reformera dem 

(Lance Bennett och Manheim 2006). 

  

Från Dagspresskollegiet finns en svensk forskningsrapport om opinionsbildning som 

inkluderar en genomgång av ett flertal forskningsstudier. Baserat på forskningens genomgång 

borde opinionsbildare och dess roll, utifrån medielandskapets förändringar, har försvagats 

samt fått ett minskat utrymme att verka inom. Dock indikerar resultatet på att förändringarna 

i medielandskapet idag snarare har stärkt opinionsbildares roll i samhället (Jervelycke 

Belfrage 2018). 

4.2 Internetanvändning och sociala medier som nyhetsdistributör 

I förhållande till opinionsbildning är forskning om internet och sociala medier relevant, 

eftersom sociala medier indikerar på en betydande aspekt för användare att hålla sig 

uppdaterade informationsmässigt inom olika områden (Jervelycke Belfrage och Bergström 

2017). SOM-institutet (2016) har studerat internetanvändning i olika åldrar och påvisar en 

tydlig trend av frekvent internetanvändning hos den yngre generationen. Enligt Tabell 2 

nedan, var det 97 procent av de tillfrågade i åldrarna mellan 16-19 år som använde internet 

flera gånger i veckan, jämfört med respondenterna i åldrarna 65-85 år som representerade en 

användning på 68 procent (Bergström 2016). Svenskarna och Internet (2018) som är en årlig 

och omfattande intervjuundersökning via telefon, baserat på 3057 personer. Svenskarna och 

Internet bekräftar att de yngre användarna representerar en 100 procentig internetanvändning 

upp till 45-års ålder. Tabell 2 nedan påvisar att användningen av internet minskar från 

åldrarna 45-55 år och uppåt i ålderskategorierna (Davidsson et al. 2018). 
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Tabell 2: Internetanvändning (Bergström 2010, s. 436).   

 

 

 

Vidare åskådliggör en artikel av Bergström (2010) som handlar om sociala mediers 

genomslag och de nya användningsområden som vuxit fram i och med dessa. Artikelns 

resultat indikerade på att sociala medier har en väsentlig inverkan på användarna när syftet är 

att uppmärksamma nyheter (Bergström 2010). Enligt en artikel av Bergström och Wadbring 

(2011) ansvarar dock traditionella nyhetsorganisationer för den största andelen av nyheter 

som produceras och sprids. Ytterligare en artikel av Weeks och Lance Holbert (2013) handlar 

om att nyhetskonsumtion via sociala medier har ökat. Artikelns utgångspunkt grundar sig i 

skillnaderna i användarnas tolkning av mottagandet i nyhetsprocessen via sociala- och 

traditionella medier. Sociala medier bidrar till ett ökat politisk engagemang samt utgör en 

viktig källa till information för allmänheten, speciellt den yngre generationen. Weeks och 

Lance Holberts (2013) artikel belyser även skälet till varför användare delar och bidrar till 

viral spridning i sociala medier: För att interagera med andra, genom att skapa forum för 

debatt samt dela artiklar och nyheter. Aspekterna bidrar till att fullfölja de grundläggande 

mänskliga behoven, samtidigt som det bidrar till att tillfredsställa den sociala interaktionen 

(Weeks och Lance Holberts 2013).Artikeln understryker vikten av att dela information i 

sociala medier, vilket bidrar till att allmänheten kan ifrågasätta samt urskilja om 

informationen är korrekt i jämförelse med mediernas rapportering.  

 

Weeks och Lance Holbert (2013) uttrycker vidare att det är mer uppskattat att sprida 

information som är intressant, användbar eller innefattar uppseendeväckande information. 

Artikeln understryker att mediekonsumtion stimulerar till interpersonella handlingar, vilket 

bidrar till ökad viral spridning. Dessutom indikerar artiklen på att desto mer användarna tar 

del av nyheter i sociala medier, desto mer sannolikt är det att den viral spridning ökar (Ibid). 

Weeks och Lance Holbert (2013) hänvisar till att kommunikationen i ett nätverk är av lika 

stor betydelse som att användare följer nyhetsorganisationers innehåll på sociala medier. 

Artikeln syftar till att varje användares sociala nätverk vara unikt, beroende på vem 
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användaren kommunicerar med och hur utövarnas aktivitet kommer till uttryck (Weeks och 

Lance Holbert 2013). 

  

Vidare i artikeln uttrycker Weeks och Lance Holbert (2013) att mottagandet i ett nätverk är 

en stark bidragande faktor för att skapa viral spridning, speciellt för politiska åsikter och 

opinionsbildning. Politiskt deltagande i sociala medier utgör en utmärkande faktor i 

opinionsbildning; aktiva användare bidrar till mer spridning än de icke aktiva användarna 

(Weeks och Lance Holbert 2013). I kontexten av politisk deltagande och debatt går det att 

bredda perspektivet till polarisering enligt Bro och Wallbergs (2015). Deras artikel indikerar 

på att användarna i sociala medier över tid har fått allt mer inflytande att selektivt välja ut 

nyheter och innehåll och på så sätt möjlighet att skapa sitt egna flöde av information och 

nyheter. Dock lyfter de aspekten att användarnas flöde på sociala plattformar även påverkas 

av algoritmer, som baseras på användarmönster. Algoritmerna bidrar till att de traditionella 

nyhetsproducenterna inte i lika stor utsträckning kan påverka nyhetsdistributionen (Bro och 

Wallberg 2015).  

 

Digitaliseringen och sociala medierna har över tid fått en allt större roll i att åskådliggöra 

viktiga samhällsproblem samt nyheter, vilket Bergström (2016) uttrycker enligt följande i sin 

artikel: Sociala medier fått en allt mer central roll i samhället samtidigt som 

nyhetsorganisationernas deltagande i dessa ökat, vilket bidragit till att den svenska 

befolkningens nyhetskonsumtion blivit allt mer frekvent i sociala medier. I linje med de 

digitaliseringen understryker Jervelycke Belfrage och Bergström (2017) att sociala medier 

främst används för att skriva om sig själva, chatta samt att dessa gemensamt har en stark 

inriktning på socialt och privat engagemang. Vidare åskådliggör artikeln att ungdomar upp 

till 25 år anser att Facebook är viktigare än traditionella medier, när det gäller 

nyhetskonsumtion (Ibid). Både (Bergström 2010; Jervelycke Belfrage och Bergström 2017) 

artiklar påvisar trenden; desto äldre man är desto större chans är det att man använder sig av 

traditionella medier snarare än digitala medier när det gäller nyhetskonsumtion (Ibid).  

 

Jervelycke Belfrage och Bergströms (2017) artikel påvisade även att en utmärkande del av 

den vuxna befolkningen medger att de får sina nyheter distribuerade via diverse sociala typer 

av nätverk och plattformar, som exempelvis Twitter eller Facebook. Resultaten från 2017 

indikerar på en förändring mot föregående år. Jervelycke Belfrage och Bergström (2017) 

åskådliggör statistik från SOM-institutets opinionsundersökning från 2016, se Tabell 3 nedan, 

där de beskriver att hela 48 procent angivit att de dagligen, eller åtminstone fem till sex dagar 

i veckan använder sociala medier för att hålla sig uppdaterade i frågor som cirkulerar i debatt 

och allmän opinion (Ibid). Vidare beskriver Jervelycke Belfrage och Bergström (2017) i sin 

artikel en jämförelse mellan 2016 års resultat vilket representerar 24 procent som använder 

sociala medier dagligen för att konsumera nyheter, i relation till föregående års resultat från 

Bergström (2015) i samma undersökning, enligt Tabell 3. År 2015 indikerade resultatet på att 

enbart nio procent ansåg att sociala medier var mycket viktigt för att ta del av nyheter 

(Jervelycke Belfrage och Bergström 2017; Bergström 2016). 
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Tabell 3: Sociala medier för att hålla sig uppdaterad 2015 (Bergström 2016, s. 355) och 2016 

(Jervelycke Belfrage och Bergström 2017, s. 309). 

 

 

Observera att i Tabell 3 har frågeställningarna tagits i beaktning eftersom det är viktigt att 

notera att tabellernas frågeställning skiljer sig åt. År 2015 års nationella SOM-undersökning 

baseras på frågan; vikten av sociala medier för att hålla sig uppdaterad på olika områden, 

respektive år 2016 då frågeställningen var; användning av sociala medier för att hålla sig 

uppdaterad på olika områden.  

 

Choi et al. (2017) har gjort en forskningsstudie i USA, där utgångspunkten grundas i 

användningen av sociala medier kopplat till politiska deltagande. Studien fokuserar på 

effekterna av ett nätverk och dess unika sammansättning, samt hur det hänger ihop med 

nyhetskonsumtion och delning på sociala medier. Studiens resultat baseras på 

undersökningsdata från 1032 respondenter. Resultatet bekräftade att nyhetsdelning 

uppmuntrar till politiskt engagemang. I en djupare analys av sambandet mellan nyhetsdelning 

och deltagande påvisade resultatet av studien att påverkan av andras tankar, värderingar och 

reaktioner bidrar till ens egen verklighetsuppfattning om omvärlden. Dock bekräftar resultatet 

att sambandet är indirekt, eftersom personen får ett större perspektiv med mer information i 

relation till en fråga (Choi et al. 2017) 
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5. Teori 

  

Följande kapitel redogör för studiens teoretiska ramverk i relation till opinionsbildning och 

hur mediernas agenda påverkar våra åsikter och ställningstagande när det gäller opinion. I 

kapitlet avhandlas teorier som är knutna till vårt ämne samt hur teorierna etablerats och vuxit 

fram över tid. 

5.1 Agenda-Setting Theory 

Agenda-setting Theory är en teori, vilken McCombs och Donald Shaw (1972) kartlägger i 

förhållande till mediernas agenda. Teorins centrala aspekter har en betydande roll i relation 

till mediernas agenda och representation, utifrån vad eller vilka frågor som anses viktiga för 

allmänheten. Agenda-setting Theory utvecklades av McCombs och Shaw (1972, 1993) och 

grundar sig på tankar och idéer från samhällsforskaren och journalisten Walter Lippmann 

(1922) Public Opinion. Lippmann (1922) presenterade redan då de underliggande tankar och 

idéer till det som senare skulle bli Agenda-setting Theory. Lippmann (1922) beskrev 

mediernas inflytande på människan, vilket grundade sig i en uppfattning om att människan 

inte är kapabel att skaffa sig all information om den komplexa omvärlden (Ibid).  

 

Agenda-setting Theory anses vidare formellt skapats av medieforskarna Maxwell McCombs 

och Donald Shaw (1972). McCombs och Shaw (1972) genomförde en empirisk studie under 

det amerikanska presidentvalet 1968: “Chapel Hill- studien”. Studiens resultat indikerade på 

ett starkt samband mellan respondenterna som medverkade i studien i Chapel Hill i North 

Carolina enligt följande: Den viktigaste valfrågan representerades av det som både de lokala 

samt nationella nyhetsmedierna rapporterade som den viktigaste frågan. Studiens slutsats 

bidrog till den etablerade och framskridna teorin genom att beskriva ett uppmärksammat 

fenomen: Samhällets nyhetsmedier utövar opinionsbildning gentemot allmänheten, beroende 

på vilka nyheter de väljer att publicera och rapportera om (McCombs och Shaw 1972). 

Eftersom massmediernas rapportering i hög grad påverkar användarna genom makten att 

välja vilken information samt vilka nyheter de prioriterar och ger utrymme åt i medier. 

Successivt anser användarna att mediernas utbud upplevs relevant och representerar vidare 

vad allmänheten anser vara viktiga samhällsfrågor (McQuail 2010; Sullivan 2013).  

 

Enligt McCombs och Shaw (1972) syftar Agenda-setting Theory till att samhällets 

nyhetsmedier utövar opinionsbildning gentemot allmänheten, beroende på vilka nyheter de 

väljer att publicera och rapportera om. Eftersom massmediernas rapportering, i hög grad 

anses påverka användarna genom makten att välja vilken information de ger utrymme åt i 

medier. Successivt anser användarna att mediernas utbud upplevs relevant och representerar 

vidare vad allmänheten anser vara viktiga samhällsfrågor (Ibid). Figur 2 illustrerar hur 

mediernas dagordning bekräftar vad allmänhetens anser vara viktiga frågor, vilket ligger till 

grund för Agenda-setting Theory. Ytterligare aspekter teorin lyfter är att medierna inte endast 

påverkar och utövar makt i relation till vad invånarna anser är viktigt, utan även hur 
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befolkningen uppfattar de olika personer, frågor eller situationer som mediernas rapportering 

handlar om (McCombs 2006). 

 

 
Figur 2: Massmediernas dagordningsfunktion (McCombs 2006, s 27).  

 

Vidare beskriver Shehata (2012) att Agenda-setting Theory innebär att nyhetsmedierna har 

makt över den allmänna opinionen i samhället. Istället för att undersöka mediernas inflytande 

på invånarnas röstbeslut beskriver Shehata (2012) teorin i relation till individens perception 

av sin omvärld och verkligheten. Teorin utgår ifrån, enligt Shehatas (2012) beskrivning, i att 

mediernas agenda motsvarar invånarnas rangordning över viktiga samhällsproblem (Shehata 

2012). En viktig aspekt i teorins framväxt enligt McCombs (2004) är att teorin kan anses 

konstlad. Utifrån tolkningen av att medierna har en förutbestämd strategi och journalisterna 

medvetet besitter en intentionen att påverka och styra den allmänna opinionen (Ibid). Dock 

påvisar McCombs (2004) att forskningen kring att medierna var allsmäktiga baserades på mer 

eller mindre underbyggda och genomtänkta analyser. Det var först under 1930-40 talet som 

den riktiga empiriska forskningen tog fart, som utgjordes av vetenskapliga 

opinionsundersökningar och experiment. Forskningens resultat påvisade att föreställningen 

om att massmedierna var allsmäktiga inte stämde. Tvärtom påvisade forskningen att 

medieinnehållet inte kunde jämföras med medieeffekterna, att mediernas effekter inte var lika 

för alla mottagare samt att mottagarnas egenskaper var minst lika viktiga som mediernas 

innehåll (McCombs 2004).  

 

I samband med medielandskapets utveckling belyser Donald Shaw et. al (2000) ett förslag till 

en förnyelse av Agenda-setting Theory. Idag kan användare själva välja vilka grupper och 

kontakter de ska kommunicera med och därmed sätta sin egen agenda, vilket Shaw et. al 

(2000) benämner enligt begreppet; social dissonans. Enligt Shaw et. al (2000) har inte 

användarna heller i lika stor utsträckning förtroende för information och nyheter via sociala 

medier, jämfört med innehåll de får via vänner i sitt egna sociala nätverk. I dagens 

mediesamhälle har användarna en potentiell möjlighet att agera både opinionsbildare samt 

följare i nätverk i sociala medier jämfört med villkoren för traditionella medier som 

begränsades mer av geografi, yrke, social klass, etnicitet och kön (Shawn et. al, 2000). 

  



 16 

5.2 Tvåstegs-hypotesen 

 

I kontexten av Agenda-setting Theory och dess centrala aspekter, vilket har en betydande roll 

i relation till mediers agenda, hävdade Katz och Lazarsfeld (1955) att mediernas budskap 

gick via en opinionsledare innan det når den allmänna publiken. Lazarsfeld gjorde en 

ursprunglig studie The Voter/Eire study år 1940 baserat på det amerikanska valet samma år, 

vilket bidrog med empiriskt belägg för att spridningen av massmediers budskap skedde i två 

steg. Två-stegsprocessen utgjordes av en opinionsbildare, hen agerade en budbärare som 

filtrerade information och påverkade människor runt omkring sig med sina åsikter 

(Lazarsfeld et al 1944). Katz och Lazarsfeld (1955) påvisade att processen sker i två steg, 

därav namnet tvåstegs-hypotesen. Teorin grundas i att det budskap medierna vill förmedla, 

går via en opinionsbildare och inte via en rak obruten linje från sändare till mottagare. 

Tvåstegs-hypotesen är därmed en central modell för uppsatsen och utgår från att en stor del 

av mediernas påverkan går via lokala opinionsbildare (Lazarsfeld et al 1944). 

  

Utifrån teorin definieras en opinionsbildare som en person i den geografiska närheten, till 

exempel en politiker, som tolkar och analyserar mediernas budskap som sedan förmedlar 

budskapet till användare. Enligt Katz och Lazarsfeld (1955) definition är en opinionsledare 

en aktiv mediekonsument, med fördjupad kunskap samt en central position i sociala nätverk. 

I de flesta samhällen finns det specifika personer i varje segment vars funktion är att vara en 

mellanhand för kommunikation, påverkan och information. Vidare menar grundarna av 

teorierna att det inte är människor som i traditionell mening anses influera människors 

åsikter, som influerar dem. Opinionsledare är oftast inte personer med auktoritet (Katz och 

Lazarsfeld 1955). Ytterligare karaktärsdrag förknippat som studien understryker är att en 

opinionsbildare väljer ut och sprider informationen till människor i sin närhet, specifikt till 

individer som inte frekvent konsumerar nyheter. Processens samverkan mellan teorierna 

utgör teoriernas kärna: De två stegen i processen av spridning av ett budskap, samt den 

funktion och roll som opinionsbildaren utgör när hen filtrerar informationen innan den 

förmedlas vidare (Katz och Lazarfeldt 1955). 

  

Jervelycke Belfrage (2018) motsätter sig teorin om tvåstegs-hypotesen av Katz och Lazarfeld 

(1955) eftersom dagens medielandskap kräver att teorin revideras, på grund av dess krav av 

geografisk närhet. Två-stegshypotesen utgår idag ifrån helt andra förutsättningar och villkor 

(Jervelycke Belfrage 2018, Katz och Lazarfeld 1955). Vidare påvisar Jervelycke Belfrage 

(2018) att begreppet, digital-social närhet, bättre skulle passa i relation till villkoren för 

dagens medielandskap. Behovet av att förnya teorin motiveras i betydelsen av förändringarna 

i förhållande till digitaliseringen. Utvecklingen från en stationär telefon till dagens 

smartphone, har förändrat förutsättningarna för hur människor kommunicerar, relaterar och 

interagerar med varandra, vilket kräver en revidering av teorin (Jervelycke Belfrage 2018). 

Nedan illustrerar Figur 3 tvåstågs-hypotesens funktion; hur information från massmediernas 

agenda flödar via en opinionsbildare till olika individer i samhället. Överföring av 

information sprids enligt två-stegshypotsen via personer i individernas geografiska närhet 

(Katz och Lazarfeld 1955). Med tiden har teorin fått förslag till att reviderats utifrån dagens 
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förändrade medielandskap och dess villkor. I dagens medielandskap krävs det inte en direkt 

kontakt i samma utsräckning, utan istället en digital-social närhet för att befolkningen ska 

kunna få tillgång till information (Jervelycke Belfrage 2018). Oavsett vilken information som 

mediernas agenda utgörs av är det alltså den information som befolkningen via medier tar del 

av som de i slutändan anser som viktiga samhällsfrågor och ämnen (McCombs och Donald 

Shaw 1972). 

 

 

Figur 3: Tvåstegs-hypotesen (Windahl 1992, s. 53). 
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6. Metod 

  

I följande kapitel beskrivs de metoder som använts i uppsatsen för insamling och analys. 

Dessutom beskrivs tillvägagångssätt, urval och etiska överväganden. 

6.1 Fokusgruppsintervju 

Att arbeta med fokusgrupper betyder att man för samman en grupp av individer som under en 

begränsad tidsperiod samtalar kring ett givet ämne med varandra (Wibeck 2010). Enligt 

Gustafsson (2014) kan fokusgrupper beskrivas som ett sätt att utföra flera intervjuer 

samtidigt, som på ett tidsbesparande sätt samlar in ett stort empiriskt material. En fokusgrupp 

kan dock inte beskrivas som en samling av olika enskilda intervjuer, utan anses istället som 

ett självverkande samtal mellan en grupp människor, vilket styrs av en gruppledare eller 

moderator. Vi har främst valt att använda oss av fokusgrupper då de är användbara i 

sammanhang för att studera individers erfarenheter, tankeprocesser eller motiv på ett djupare 

plan än vad kvantitativa metoder kan utvinna. Vidare genererar fokusgruppsintervjuer 

hypoteser baserade på deltagarnas kännedom och insikter (Gustafsson 2014). Enligt Lindstedt 

(2019) är syftet med fokusgrupper att det ska vara ett mindre antal deltagare, vilket utgör 

grunden till varför vi har valt att utföra mindre strukturerade fokusgruppsintervjuer. Ett 

mindre antal deltagare gör det lättare att få fram vad respondenterna anser är viktigt att 

uppmärksamma och lyfta i relation till ämnet (Lindstedt 2019).  

6.2 Tillvägagångssätt 

Inför fokusgruppsintervjuerna arbetade vi fram en semistrukturerad intervjuguide, vilket 

innebar att vi enbart hade några förutbestämda teman och öppna frågor som vi ville samtala 

med respondenterna om. Frågorna och temats relevans bearbetades fram utefter syftet; att 

med utgångspunkt i hur en av dagens opinionsbildare kommer till uttryck i olika 

medieformat. Vidare att lyckas synliggöra respondenternas syn på opinionsbildning i relation 

till det förändrade medielandskapet samt klimatfrågor. Den semistrukturerade intervjuguiden 

var strukturerad på ett sätt att den inte behövde följas i en viss specifik ordning, med syfte att 

istället lämna stor utrymme för intervjupersonerna att själva styra diskussionen (Lindstedt 

2019, Wibeck 2010). Vårt val av intervjutyp grundas i att metoden bjuder in och öppnar upp 

för diskussion, samtidigt som den uppmuntrar till nya diskussioner och ämnen. Dessutom är 

en semistrukturerad intervjuguide restriktiv, baserat på att vår grundstruktur lägger stort fokus 

till att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Samtidigt som metoden istället syftar till 

att uppmuntra studiens respondenter till att driva självständiga reflektioner samt diskussion 

kring ämnet (Lindstedt 2019; Bryman 2011).  

  

Vidare utgörs en del av studiens intervjuguide av ett, på förhand definierat, tema och 

sammanställd intervjuguide. Vi valde att inleda fokusgruppsintervjuerna med att visa 

deltagarna ett Youtube-klipp om vad Greta Thunberg åstadkommit och uttalat sig om. 

Youtube-klippet kan även definieras som ett stimulusmaterial för att uppmuntra och stimulera 

till diskussion och därmed förhoppningsvis bidra till ett rikare material (Lindstedt 2019). 
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Efter utförda intervjuer transkriberade vi det inspelade materialet för att på ett enkelt och 

smidigt sätt få en översikt och hantering materialet, vilket utgjorde grunden till vår kvalitativa 

analys (Lindstedt 2019). 

6.3 Urval och avgränsningar 

Uppsatsens studie utgjordes av totalt tre fokusgrupper, varav tre deltagare i respektive grupp 

med åldersspannet 20-25 år. Urval och sammansättningen i en kvalitativ metod varier utifrån 

olika aspekter, gemensamt är dock att de olika aspekter påverkar perspektivet till studiens 

ämne. Egentligen bör fokusgrupper vara så homogena som möjligt men vi valde istället att 

fokusera på att samtliga gruppdeltagare skulle vara trygga och bekväma med varandra, för att 

få ut ett så rikt material som möjligt (Millward 1955).  I övrigt kring utförandet av en 

kvalitativ studie finns inga specificerade regler för hur urvalsprocessen ska se ut, däremot 

finns det en problematik kring hur respondenterna väljs ut, i relation resultatets trovärdighet. 

Därav måste urvalet tydligt redogöras för hur vi som moderatorer kommit i kontakt med 

respondenterna (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015). Vi tillämpade ett strategiskt- och 

målstyrt urval, då principen grundas i att få ut bästa möjlig information utifrån 

respondenterna kunskap och erfarenhet inom området. Vi genomförde våra urval baserat på 

att vi har ett nätverk som utgörs av relevanta individer i relation till vår studie. Urvalet 

grundades på att selektivt välja ut de individer vilka lämpade sig bäst för studien. Det 

resulterade i medie- och kommunikationsvetenskapliga studenter, är i åldersspannet mellan 

20-25 år samt aktiva användare av sociala medier (Bryman 2011). Därav kom urvalet och 

sammansättningen av intervjudeltagare att utgöras av individer som kände varandra sedan 

tidigare, vilket i vår studie inkluderar en kille och två tjejer i vardera grupp. Deltagarna 

valdes även strategiskt ut efter kriterier som ålder, då vi efterfrågade aktiva 

mediekonsumenter, i detta fall studenter, som är födda på 90-talet och framåt är uppvuxna i 

den digitaliserade världen (Davidsson et al 2018). Eftersom att vårt syfte med studien inte 

avser att jämföra olika åldersgrupper eller kön har vi avgränsat studien till tre fokusgrupper, 

med tre deltagare i varje. Studien avgränsar sig till att endast inkludera medie- och 

kommunikationsvetenskapliga studenter i åldrarna mellan 20-25 år i forskningen. En 

bakomliggande faktor till just studenter, är att studenter är aktiva användare av sociala medier 

(Davidsson et al. 2018). Deltagarnas fiktiva namn presenteras i Tabell 4 nedan: 
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Tabell 4: Översikt av Fokusgruppsdeltagare. 

 

Fokusgrupp 1 

(FG1) 

Fokusgrupp 2  

(FG2) 

Fokusgrupp 3 

(FG3) 

Kalle 22 år Pelle 24 år Olle 23 år 

Stina 21 år Karin 22 år Klara 22 år 

Anna 24 år Fia 25 år Matilda 23 år 

6.4 Tillvägagångssätt i analys av insamlat material 

Det mest tidskrävande men absolut bästa underlaget för en noggrann analys är att skriva ut, 

även kallat transkribera, intervjuerna (Wibeck 2010). Enligt Lindstedt (2019) innebär 

transkribering att talat språk omvandlas till skriftspråk, hur noggrant det inspelade materialet 

återges kan dock skilja sig åt. Baserat på att vår studie inte är en språkvetenskaplig 

undersökning krävs inte en extrem noggrannhet i återgivningen av formuleringarna från 

intervjuerna. Vi valde att justera grammatiska missar och språkfel för att inte hänga ut någon 

och följa de forskningsetiska riktlinjerna. Dock har vi fortsatt på ett noggrant och välutvecklat 

sätt transkriberat allt insamlat material, där vi i transkribering processen har använt ett 

skriftspråk, vilket dock inte inkluderar pauser och tvekljud i vårt fall (Lindstedt 2019, Wibeck 

2010). 

  

I bearbetningen av studiens insamlade materialet har vi transkriberat hälften av underlaget 

var, för att göra arbetet så lika som möjligt. Dock har vi båda lyssnat och gått igenom allt 

befintligt material. Vi har varit noga med att redan i transkriberingen namnge respondenterna 

med påhittade namn, som vi sedan använder kontinuerligt i uppsatsen, i respekt mot 

deltagarnas integritet och forskningsetiska ställningstaganden. I genomförandet av 

transkriberingen har vi i efterhand lyssnat igenom inspelningen och jämfört mot den 

nedskrivna texten för att säkerställa att vi skrivit ner allt korrekt. Det är ett väldigt viktigt steg 

i bearbetningen att kontrollera transkriberingen av materialet flertal gånger. Kontrollen av 

den nedskrivna inspelningen medför att analysarbetet redan börjar vid transkriberingen, vilket 

underlättar för oss i nästa steg av arbetet, nämligen analysen av resultaten (Lindstedt 2019). 

  

Utifrån det transkriberade underlaget började vi att kategorisera materialet genom att fet-

markera allt som var relevant och intressant utifrån; uppsatsens syfte, frågeställningar, 

tidigare forskning och uppsatsen vetenskapliga perspektiv. De citat vi valt att lyfta i resultat- 

och analysdelen är därmed uttalanden som på ett tydligt och bra sätt sätter ord på det studien 

syftar att undersöka samt understödjer och styrker vår argumentation (Lindstedt 2019). 
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6.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I den kvalitativa forskningen är det av hög relevans att specificera metoder och termer för att 

lyckas bedöma den kvalitativa forskningens kvalité. Reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet är de huvudsakliga komponenterna att ta hänsyn till i kvalitativ forskning. 

Dessa begrepp används enligt Bryman (2011) som olika slags mått på den kvalité och 

generella forskningspotential som uppnås genom forskningens studie. Ytterligare två 

grundläggande kriterier i bedömningen av en forskningsstudie föreslås enligt följande; 

tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten innefattar fyra olika kriteriet; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2011). 

  

Validitet är ett begrepp som främst tar ställning till om studien mätt det som den avsett att 

mäta, alltså giltigheten. Reliabilitet är ett begrepp som representerar i vilken utsträckning 

studien är tillförlitlig (Lindstedt 2019). Generalisering definierar i vilken utsträckning 

empirin och resultatet kan antas generella, det finns dock inget tydligt krav på insamlat 

material för att kunna utföra en korrekt generalisering. En sak som är säker, är att det krävs 

betydligt färre respondenter eller insamlat material när man ska generalisera en kvalitativ 

studie gentemot en kvantitativ (Lindstedt 2019). Dock krävs det en hög grad av reliabilitet 

och validitet i studien för att resultatet ska kunna generaliseras (Østbye 2004). Generalisering 

går att sättas i perspektiv till studiens reliabilitet om inte underlaget är tillräckligt stort för 

antagandet. I och med att vår studie endast inkluderar tre fokusgrupper anses studiens resultat 

inte rättfärdigt för att kunna generaliseras på en större population. Validitet och reliabilitet 

passar också därför desto bättre in till en kvantitativ undersökning, då det genom en kvalitativ 

metod egentligen inte genomförs någon mätning, då vårt forskningsprojekt mer syftar till att 

öka förståelsen kring ett visst fenomen (Larsson, S. 2005). 

6.6 Etiska överväganden 

I utförandet av en vetenskaplig undersökning har vi ett ansvar som genomförare, att med 

tydlighet och ärlighet redogöra för vad vi gör och utifrån vilka premisser vi handlar för att nå 

målet i vår intervjuundersökning. Det finns en skiljelinje mellan forskningsetik och 

forskaretik. Forskningsetik handlar om de överväganden vi gör i samband med etiska frågor, 

för hur vi behandlar deltagarna i studien. Samtidigt som forskaretik syftar till de etiska frågor 

som rör själva materialet (Lindstedt 2019). De centrala begreppen inom forsknings- och 

forskaretik är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Lindstedt 2019; Kvale och Brinkmann 2014). 

  

Den första riktlinjen; informationskravet, innebär att vi inför intervjuerna var skyldiga att 

informera deltagarna om studiens bakgrund och syfte samt vad det kommer att innebära för 

dem att delta i forskningen. Punkt två är samtyckeskravet, vilket innebär att redan innan 

intervjuerna genomfördes informerades samtliga deltagare om syftet med undersökningen. 

Dessutom innefattar samtyckeskravet att det var viktigt för oss att informera deltagarna om 

att intervjun var frivillig, vilka villkor som gäller för just dem och deras deltagande samt att 

de själva har möjlighet att självständigt välja vad de ville lyfta under intervju. Deltagarna 
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informerades även om att hela diskussionen och samtalet skulle komma att spelas in, för att vi 

sedan ska få ett samtycke till detta  (Kvale och Brinkmann 2014; Lindstedt 2019). Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) finns det en svårighet att på förhand veta hur intervjustudien 

kommer att utformas och gestalta sig, då både riktningen och syftet kan förändras utifrån ny 

information från respondenterna.  

 

Vidare syftar konfidentialitets-aspekten till att behandla och skydda deltagarnas identitet samt 

privatliv. Konfidentialitetskravet innefattar ett förhållningssätt som gör att vi inte lämnat ut 

respondenternas namn, hur personen språkligt uttryckt sig eller detaljer i individens privatliv 

samt att vi förvaltat uppgifterna och informationen så att inga obehöriga kan att del av detta. 

Det inspelade materialet har endast granskats av oss som utfört studien. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet har vi valt att inte använda respondenternas riktiga namn, då uppsatsen 

kommer att finnas tillgänglig för allmänheten i många år framöver. Vi har dock valt att 

använda vissa citat från intervjuerna i dess ursprungliga form, då vi tydligt ville identifiera 

och klargöra de unga vuxnas egna upplevelse. En viktig aspekt i relation till 

konfidentialitetskravet är det faktum att vi inkluderar en medialt uppmärksammad person i 

uppsatsen, Greta Thunberg. Vi har inte fått ett informerat samtycke av Greta Thunberg att 

använda hennes namn och bakgrundsinformation till vår uppsats. Trots att hon kan anses som 

en offentlig person, är hon trots allt en vanlig tonåring och det som vi varit väldigt noga med, 

i respekt mot Greta Thunberg, är att framställa henne på ett forskningsetiskt och korrekt sätt 

som möjligt. Vi är dock medvetna om att det aldrig går att ge en helt objektiv bild av henne 

(Kvale och Brinkmann 2014; Lindstedt 2019). Avslutningsvis benämns det sista kravet som 

nyttjandekravet, vilket innebär att de material vi samlat in via våra fokusgruppsintervjuer 

enbart får användas i ett forskningsändamål. 

  

Sammanfattningsvis handlar forskningsetiken om att förebygga risken för konsekvenser för 

respondenterna och att minska risken för att deltagarna ska ta skada av undersökningen så 

mycket som möjligt. Tanken med intervjuerna är att  fördelarna med att delta i studien ska 

väga tyngre än riskera att bli illa berörd. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska 

respondenterna få ut lika mycket av studien som respektive deltagare ger, vilket är ett mål 

som ibland kan vara svårt att uppnå. Vår förhoppning med studien var att deltagarnas samtal 

ska ge dem en givande diskussion kring miljöfrågor, där de eventuellt får nya synvinklar och 

perspektiv på hur opinionsbildare verkar i dagens medielandskap samt fördjupa oss i den 

mediala uppmärksamhet som uppstått kring klimatet i sociala medier (Kvale och Brinkmann 

2014). 

6.7 Metodreflektion 

Utifrån uppsatsens syfte anses fokusgrupper som en bra metod att använda. Baserat på att 

fokusgrupper karaktäriseras som en bra och effektiv metod i relation till de kriterier vår studie 

ämnar att studera; respondenternas egna upplevelse och hur de beskriver det (Gustafsson 

2014). Ekström och Larsson (2010) poängterar att intervjuer är det bästa tillvägagångssättet 

för att studera en redan inträffad händelse eller nyhetsfall. En fokusgrupp bidrar alltså till att 

vi på ett lättare sätt kan jämföra respondenternas olika uppfattningar och beskrivningar av 
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exponeringen i traditionella och sociala medier i exempel av Greta Thunbergs aktivism och 

roll som opinionsbildare i medier (Ekström och Larsson 2010). Fokusgrupp som metod 

valdes framför personliga intervjuer för att lyckas utvinna flera personers resonemang på 

samma gång. Samtidigt finns det fördelar med att respondenterna samspelar i en diskussion 

om ämnet, exempelvis diskuteras ämnet mer omfattande och djupgående (Lindstedt 2019, 

Wibeck 2010). 
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7. Resultat och analys 

I följande kapitel kommer den insamlade empirin av de utförda fokusgrupperna att redovisas 

med kompletterande citat från intervjuerna. Materialet har delats upp under tre stycken 

underrubriker; sociala medier och nyhetsspridning, en av dagens opinionsbildare samt en av 

dagens opinionsbildare i sociala- jämfört med traditionella medier. Varje underrubrik 

inkluderas av en tillhörande analys av resultatredovisningen. 

7.1 Sociala medier och nyhetsspridning 

Samtliga respondenter i respektive fokusgrupp beskrev sig som aktiva användare av sociala 

medier och kategoriserade sin användning i termer som; beroende eller alldeles för mycket. 

Det framkom dock olika huvudsakliga syften i användningen av sociala medier. En av 

respondenterna angav att hon använde sociala medier med syftet att både dokumentera sitt 

egna liv samt att ta del av andras flöde, medan två stycken av de intervjuade använde medier 

för att kommunicera med vänner och familj. Resterande angav att de använde det i 

huvudsakligt syfte för att få inspiration eller ta del av och dela åsikter samt att sprida 

budskap. Vi ställde även en fråga om användning av sociala medier, vilka eller vilken 

plattform samt app de använde mest frekvent och i vilket syfte. Där resultatet indikerade på 

att respondenternas primära syfte i användningen skiljer sig åt, beroende på vilket medium 

eller plattform det rör sig om. Enligt deltagarnas svar används Twitter enbart aktivt av två 

respondenter, i form av att dela och skriva åsikter på andras tweets. Varav en av deltagarna 

uttrycker sig ha minskat sitt generella användande oavsett plattform markant. De plattformar 

som benämndes mest frekvent var Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat. Respektive 

plattform utgör olika primära syften för deltagarna, vilket kommer till uttryck genom: 

  

“Instagram använder jag nog i väldigt lite i utsträckning när det gäller nyheter, Facebook är 

för att kommunicera eller som ett informationsflöde, sen Twitter använder jag en del för 

nyheter, för att dela och skriva åsikter på andras tweets men jag skriver aldrig egna 

poster”... “Jag är ju aktiv på twitter i form av att dela och aa att skriva åsikter på andra 

tweets men jag skriver ju aldrig själv”. (Stina, FG1). 

  

Vidare uttryckte ytterligare en tjej åtskilda åsikter i förhållande till vilket syfte samt i vilken 

omfattning användningen av sociala medier innefattas av. Respektive respondent ansåg att 

deras mediekonsumtionen var frekvent, men inte alltid i avseendet att publicera innehåll, utan 

att istället i syftet att dela andras nyheter och åsikter. Vidare hävdade Klara i FG3 att hon inte 

alls delar eller sprider nyheter på sociala medier, utan enbart tar del av andras information 

och åsikter. Ytterligare en respondent anger att hon använder sig av Twitter för att följa 

politikers konton. Hon vill dessutom hellre ta del av original-inlägget från politikernas egna 

konton snarare än en delad nyhet på någon annan plattform, vilket kommer till uttryck i 

följande citat: 
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“Twitter, hela tiden konstant, ja asså jag har ju mina asså jag har ju alla notiser på alla 

politiker så så fort dom tweetar får jag upp notiser också på alla nyhetssidor. SÅ alla snabba 

nyheter så twitter hela tiden.” (Kalle, FG1). 

  

Respondenterna i FG2 uttryckte även att de använder sociala medier i syfte att konsumera 

nyheter. Twitter, Facebook, Aftonbladets app och Omni bekräftas som källor för att hämta 

nyhetsinformation. Intervjupersonerna antydde även att deras flöde, främst på Facebook och 

Twitter, utgörs av nyheter. Nyheterna som deltagarna tar del av i sociala medier delas ofta av 

vänner och användare på plattformarna. Samtliga intervjupersoner instämde att de oftast, 

utifrån delade nyheter i sociala medier, söker upp originalartikeln. Respondenterna uttrycker 

att de upplever att originalartikeln innehåller mer trovärdig information snarare än den delade 

nyheten i sociala medier. Citatet indikerar på den bristande trovärdigheten som 

respondenterna antyder på i samband med viral delning och kommer till uttryck genom: 

  

“Hm oj asså jag skulle nog säga Facebook för min del, sen är det klart om jag vill ha reda på 

någonting mer då går jag ju in på typ tidningssidan”. (Fia, FG2). 

  

Samt: 

  

“Jag litar inte på det som skrivs på Facebook”. (Klara, FG3). 

 

Citatet indikerar på att respondenterna är källkritiska och inte anser att delade nyheter i 

sociala medier är trovärdiga i lika stor utsträckning som traditionella medier. 

 

Analys 

  

I relation till mediers rapportering medger alla intervjupersoner att de konsumerar sociala 

medier utifrån ett underhållning, information, bekräftelse eller kommunikationssyfte. 

Samtliga aspekter kan förklaras utifrån Week och Lance Holbert (2013) forskning då de 

medverkande i studien, innefattande unga vuxna, drivs av tillfredsställelse gällande 

informationssökning samt att ta del av ny fakta. Vidare indikerar Choi et al (2017) resultat på 

att nyhetsdelning och deltagande via sociala nätverk skapar en inverkan hos användarna. 

Sociala nätverk utgörs av mer information vilket skapar och ger en större referensram med 

information för användarna. Det går enligt resultatet från Choi et al. (2017) studie att tyda att 

det finns ett behov hos människan att känna sig uppdaterad kring viktiga saker som sker i vår 

omvärld, vilket kommer till uttryck genom respondenternas nyhetskonsumtion via sociala 

medier. De medverkande i fokusgruppsintervjuerna uppger att de i störst utsträckning tar del 

av nyheter via nyhetsmediernas egna plattformar och appar, eller via nyheters spridning i 

sociala medier. 

  

Det går även utläsa en korrelation baserat på Kalle FG1 anger att han mest frekvent använder 

traditionella- snarare än sociala medier. Korrelationen indikerar på att han, enligt Week och 

Lance Holberts (2013) artikel, inte har ett behov av en tvåstegsprocess med filtrerad 

information via en mellanhand. Istället uttryckte deltagaren att han föredrar att ta del av 
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nyhetens förstahandskälla genom en envägskommunikation. Dock hävdar Weeks och Lance 

Holbert (2013) att en aspekt som bidrar till att användare delar och sprider artiklar i sociala 

medier, är att interagera med andra i debatt samt fullfölja den sociala interaktionen. Samtidigt 

uttrycker en annan respondent en indikation på ett behov av att hålla sig uppdaterad vilket 

enligt, Week och Lance Holbert (2013), indikerar på ett behov av att vara informerad om sin 

omvärld. 

 

Vidare i diskussionen har medierna kommit att få en allt större roll att lyfta viktiga 

samhällsproblem samt nyheter, vilket tidigare nämnd forskning gällande sociala medier som 

nyhetsdistributör belyser (Bergström 2016). Dock motsätter sig en majoritet av 

respondenterna nyhetskonsumtion i sociala medier, utifrån det faktum att sociala medier 

besitter stor potential att sprida osanningar och falska nyheter. Respondenterna uppger att de 

hellre tar del av nyhetens originalkälla snarare än den delade versionen via ett socialt nätverk, 

vilket motsätter Hogan och Quan-Haase (2010) forskning. Artikeln påvisar att det var dubbelt 

så troligt att medieanvändarna föredrog att konsumera nyheter samt information från vänner 

och familj i sitt sociala nätverk, snarare än journalister och nyhetsorganisationers 

nyhetsrapportering. 

7.2 En av dagens opinionsbildare 

 I relation till nyhetsanvändning i sociala medier har samtliga respondenter tagit del av den 

mediala exponering från en utav dagens stora opinionsbildare, Greta Thunberg. Majoriteten 

av deltagarna uttryckte att de uppmärksammat henne för första gången via traditionella 

medier i ett Tv-inslag. Generellt uttryckte deltagarna att de är imponerade över de 

engagemang kring miljöfrågor och den mediala uppmärksamhet Greta Thunbergs lyckats 

skapa. De uttrycker en stark fascination av henne på grund av hennes unga ålder, vilket 

kommer till uttryck i följande citat: 

  

“Jag blir väldigt glad att en så ung tjej liksom vågar göra sin röst hörd”. (Karin, FG2). 

  

Ytterligare faktorer som deltagarna är imponerade över är Greta Thunbergs retorik och 

kunskap kring miljö-ämnet. Respondenterna uttrycker att hon upplevs som en forskare som 

simpelt förenklar komplexa begrepp, till enkla förklaringar av svåra begrepp. Anna i FG1 

uttryckte följande: 

  

“Men Greta känns som en forskare, men som förklarar för gemene man, asså det är först nu 

man fattar vad det är forskarna sagt i flera år. Det dom lägger ut i illustrerad vetenskap och i 

vetenskapliga texter, där är det massa avancerade ord som man kanske inte förstår, eller 

läser överhuvudtaget. Men när man tar del av Greta så har hon huxflux förklarat två begrepp 

direkt, som man läst om innan men som man har inte har fattat vad det är, och då ser man 

typ hur folk liksom bara ”- Ahaaa, jag hajjar”. (Anna, FG1). 

  

Majoriteten av fokusgrupperna uttryckte även att de upplever att Greta Thunbergs mediala 

uppmärksamhet i större utsträckning påverkar den yngre generationen. Deltagarna påvisar 
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påverkan utifrån yngre individers agerande i respondenternas närhet, vilket kommer till 

uttryck genom följande citat: 

  

“Ja, men jag tror att hon mer har generellt påverkan på unga. Det vet jag typ när dom 

pratar, eller min kompis som jobbar som lågstadielärare, dom barnen har blivit jätte jätte 

miljömedvetna. De barnen brukar fråga sina föräldrar om och om igen, varför åker du bil till 

skolan? Varför åker du bil och hämtar mig? Vi kan väl cykla istället? Jag tror att dom nästan 

blir mer påverkade än vi”. (Anna, FG1). 

  

I följande citat nedan uttryckte Olle i FG3 vidare att Greta Thunbergs unga ålder har en 

betydelse för att den yngre generationen eftersom de lättare kan relatera till henne. Dessutom 

kan de yngre, enligt intervjupersonerna, bli mer berörda i en större utsträckning eftersom de 

har framtiden i sina händer. 

  

“Om det är vuxna som står där och säger att vi måste stå upp för klimatet det tilltalar inte 

unga. Men när det är en av dom som säger att det här måste vi då blir det nog liksom en 

såhär gemensam kraft”. (Olle, FG3). 

  

Trots respondenternas hyllning till Gretas Thunbergs engagemang har både hennes bakgrund 

samt mediernas framställning bidragit till vissa tveksamheter hos respondenterna. Deltagarna 

antyder att de får en misstänksam känsla gentemot Greta Thunberg, när både hennes föräldrar 

är kända samt att de i samband med hennes uppståndelse i medier släppt en bok, kan vara 

bidragande faktorer till hennes virala spridning. Respondenterna anser dock att det inte är 

Greta Thunberg som individ de reagerar på, utan snarare på vilket sätt medier framställer 

henne. Då medier, enligt de medverkande i studien, ibland framställer henne för mycket 

samtidigt som de i vissa fall framställer henne för lite. Senare i intervjun utvecklar 

respondenterna ytterligare resonemanget kring Greta Thunberg i förhållande till mediernas 

agenda, när två av deltagarna ansåg att medierna i vissa sammanhang framställer henne som 

expert samtidigt som medierna ibland skildrar henne som en vanlig ung tjej. Trots att 

respondenterna anser att Greta Thunberg är otroligt inspirerande, påläst och unik skapar 

mediernas gestaltning en viss osäkerhet hos hälften av deltagarna, eftersom Greta Thunberg 

inte är någon uttalad expert. Trots intervjupersonernas tveksamheter, väger inte dessa 

negativa synpunkterna tyngre än de positiva effekterna, då deltagarna anser att Greta 

Thunberg i slutändan bidrar till opinion i viktiga frågor. Osäkerheten kommer till uttryck i 

följande citat: 

  

“Asså även om det är PR-kupper så bidrar det till något bra, asså som att klimatfrågan-

uppmärksammas”. (Fia, FG2). 

  

Att Greta Thunbergs klimataktivism fått stor uppmärksamhet och viral spridning i sociala 

medier är något som deltagarna är överens om, vilket främst FG3 är fascinerade över. 

Respondenterna uttryckte att klimatkampanjerna med hjälp av mediernas virala spridning, 

fått en otroligt snabb distributionsprocess. 
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”Jag är mest bara fascinerade över att en sådan händelse kan leda till något sådant här. Jag 

är också mest fascinerad över att det gick så fort, från bara en nyhet på SVT till eller TV4 

eller vad som helst att man såg det på TV så skrev alla om henne, att det gick från noll till 

hundra på bara några dagar”. (Olle, FG3). 

  

Vidare indikerar följande citat på att Greta Thunberg under kort tid fått stor spridning i 

medier: 

  

“Det är helt sjukt hur snabbt det gick, plötsligt såg man Greta överallt i alla sociala medier 

och på Tv”. (Klara, FG3). 

  

Dock upplevde samtliga av de medverkande i studien att Greta Thunbergs mediala 

uppmärksamhet både har och vidare kommer få störst betydelse på allmänheten snarare än 

politiken. Utifrån att Greta Thunbergs aktivism i medier främst, enligt respondenterna, 

lyckats uppmärksamma klimatfrågor till allmänheten samt att det finns ett behov hos 

användarna att ta del av viktig samhällsinformation. Samtidigt som intervjupersonerna 

påvisade delade åsikter kring deras egna upplevda påverkan. Fyra av respondenterna 

upplevde inte att Greta Thunberg haft en betydelse för deras syn på miljöfrågor, vilket 

kommer till uttryck i citatet nedan: 

  

“Asså jag tror att det inte är hon som påverkar mig, utan det är typ andra forskare som Hans 

Rosling, han var den som först uppmärksammade miljön för min del.” (Stina, FG1). 

  

Parallellt uttryckte resterande av respondenterna att Greta Thunberg haft en betydelse för 

deras syn på miljöfrågor, trots att deltagarna inte kunde nämna något specifikt som bekräftade 

det. Dock upplevde majoriteten av deltagarna att hennes mediala uppmärksamhet och roll 

som en av dagens opinionsbildare haft en mer indirekt påverkan på dem. Den indirekta 

påverkan beskrivs av respondenternas utifrån att Greta Thunbergs ständigt exponerats i 

medier. Hon har, enligt respondenterna, ständigt och omfattande varit en del av mediers 

agenda i sociala medier, så väl som i traditionella medier det senaste året. Greta Thunbergs 

roll som opinionsbildare och genomslag i medier bekräftas genom följande citat: 

  

“I och med att Greta Thunberg har bidragit till att hon har kommit in i nyhetsflödet, så på så 

vis har hon ju ändå bidragit, det är ju så man har uppmärksammat miljöproblemen”. (Stina, 

FG1). 

  

Vidare beskriver intervjupersonerna två aspekter som upplevs som viktiga faktorer för att ett 

budskap i sociala medier ska kännas relevant att ta del av. Budskapet ska både vara både 

relaterbart samt unikt, vilka ligger i linje med Greta Thunbergs sätt att bilda opinion och 

kommer till uttryck i ett citat nedan: 

  

“Det ska vara något som alla kan relatera till. Alla kan ju relatera till miljöpåverkan, som 

metoo kampanjen, det var ju SÅ många som kunde relatera till den och då fick den spridning. 
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Så det är ju bara att det är relaterbart tror jag, att många kan sätta sig in i situationen eller 

känna att man kan bli påverkad av det”. (Stina, FG1). 

  

Avslutningsvis indikerade majoriteten av intervjupersonerna på att den största betydelsen 

grundas i hennes sätt att uppmärksamma och sprida kunskap och information om 

klimatfrågor i sociala medier. Spridningen av informationen kring klimatet har enligt 

respondenterna varit upplysande samt fått en betydelse för dem själva och befolkningen i 

stort, eftersom att samtliga får mer kunskap och information om miljöfrågor. Vidare i 

diskussionen uttryckte en av intervjudeltagarna att hennes mediala uppmärksamhet i 

förlängningen kan stimulera till mer konkreta förbättringsförslag för miljön, vilka 

befolkningen kan applicera i sin vardag. Samtidigt som respondenterna ansåg att det är svårt 

att få en direkt påverkan på politiken, eftersom Greta Thunbergs förändringsförslag inte utgår 

från en detaljerad plan. Greta Thunbergs förslag till förändring i relation till miljöfrågor är 

konkreta men omfattande, enligt deltagarna. Dessutom uppger respondenterna att hennes 

förslag är för drastiska, eftersom det vanligtvis rent praktiskt krävs en lång tidsperiod att 

genomföra komplexa åtgärder.  

 

Analys 

  

Enligt de unga vuxna upplevs Greta Thunbergs påverkansfaktor som individuell. Baserat på 

en av deltagarna, som uttryckligen angav att det sedan tidigare varit en forskare, Hans 

Rosling, som uppmärksammat miljöfrågor för deltagaren. Enligt  Ekengren Oscarsson och 

Bergström (2016) är klimatfrågor en typ av viktiga samhällsfrågor på mediers agenda som 

sedan tidigare, innan Greta Thunbergs opinion kring klimatet, fått utrymme på dagordningen. 

Redan 1973 fanns det en utbredd opinion kring klimatfrågor bland allmänheten, baserat på 

SOM-institutets forskning som bedrivit opinion kring svenskarnas oro angående miljöfrågor. 

Resultatet påvisar en utbredd oro över tid som sträcker sig fram tills vår tid idag (Ekengren 

Oscarsson och Bergström, 2016). Teorin Agenda-setting Theory (1972) åskådliggör det 

samband som enligt teorin grundas i att det som medierna för fram på dagordningen anses 

som viktiga frågor av allmänheten, vilket även kan anses vara en avgörande faktor som 

påverkat samhällets utbredda opinion kring klimatfrågor.  

  

De medverkande i fokusgrupperna är i det stora hela imponerade över Greta Thunbergs 

genomslag i sociala medier och hennes sätt att uppmärksamma miljöfrågor till en stor del av 

befolkningen. Respondenterna ansåg att de faktorer som gör henne extra unik är hennes 

retorik och unga ålder. Greta Thunbergs enorma utbredning i medier bekräftar de villkor 

sociala medier inkluderar i medielandskapet. Sociala medier har sänkt trösklarna, vilka de 

nya medielandskapet besitter, utifrån att allmänhetens allt mer inkluderas i nyheternas 

distributionsprocess (Bro och Wallberg 2015). Dessutom öppnar sociala medier upp för en 

allt mer global mediearena, vilket Greta Thunbergs virala spridning är ett tydligt exempel på 

(Bergström, 2016).  

 

Fokusgruppsdeltagarna beskriver även utsagor som att Greta Thunbergs retorik och sättet hon 

processar och bearbetar informationen är en bidragande faktor till framgång, eftersom 
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gemene man förstår hennes begreppsförklaringar och därmed lättare kan interagera med 

innehållet. Utifrån att Greta Thunberg som en av dagens opinionsbildare omvandlar hård 

fakta till enklare resonemang, som i förlängningen bidrar till att allmänheten blir mer 

mottaglig för informationen. Vidare kan Greta Thunbergs framgång och förenklade retorik 

sättas i relation till Katz och Lazarsfeld (1955) forskning kring opinionsbildning och tvåstegs-

hypotesen. Utifrån att en opinionsbildare kännetecknar en person som tolkar och analyserar 

mediernas budskap, vilket opinionsbildaren vidare förmedlar till allmänheten. I relation till 

Greta Thunbergs opinion kring klimatfrågor, utgörs processen mellan två faktorer; 

allmänheten och Greta Thunberg, vilket motsvarar Katz och Lazarsfeld (1955) 

teoribildningar; tvåstegs-hypotesen samt opinionsbildare. Baserat på Greta Thunbergs roll 

som opinionsbildare, för hon upp redan etablerade frågor på mediernas agenda. Klimatfrågor 

har sedan tidigare, av bland annat internationella inrättade institutioner som FN:s klimatpanel 

och andra forskare varit en del mediernas agenda. Dock för även Greta Thunberg upp frågor 

som redan är etablerade i debatten om miljö på den internationella dagordningen. I processen 

som medlare utgör Greta Thunberg en roll likt en mellanhand för kommunikation, genom 

följande kommunikationsprocess; att filtrera information och skapa och sprida en mer 

lättförståelig information till gemene man. Det sättet Greta Thunberg agerar på som medlare 

styrks i Katz och Lazarfeld (1955) teori om två-stegsprocessen samt opinionsbildare. I 

relation till hennes roll som en av dagens opinionsbildaren och utbredda virala spridning, 

uttrycker även respondenterna tankar kring en bakomliggande PR-kupp. Resonemanget 

bygger på en PR-kupp bakom Greta Thunbergs mediala uppmärksamhet. Mediernas agenda 

har en avgörande roll i hur mycket samt vilka intryck respondenterna upplever kring 

miljöfrågor, vilket även Shehatas (2012) beskrivning av Agenda-setting Theory påvisar. 

Enligt Shehatas (2012) beskrivning av teorin får mediernas rapportering en inverkan på 

individernas tankar om samhällsfrågor.  

 

Majoriteten av fokusgrupperna beskriver att de upplevde att Greta Thunbergs klimataktivism 

i medier har kommit att få större inverkan på den yngre generationen eftersom de, enligt 

respondenterna återfinns mer frekvent på sociala plattformar. Vidare indikerar tidigare 

forskning om internetanvändning att, 100 procent användning, beträffande respondenternas 

ålderskategori i vår studie samt den yngre generationen (Davidsson et al. 2018). Trots att 

samtliga i vår studie kvalificerar sig inom en 100 procentig användning enligt 

ålderskategorin, så anser de att det återfinns en skillnad i vilken utsträckning och omfattning 

de yngre använder internet. Weeks och Lance Holbert (2013) studie påvisar på att unga tar till 

sig nyheter via sociala medier i stor utsträckning, vilket vidare bekräftas av Bergströms 

(2016) resultat av att desto yngre du är, desto mer aktiv är du i sociala medier. 

Intervjupersonerna upplever att den yngre generationen är mer påverkbara av Gretas 

Thunbergs mediala uppmärksamhet, vilket teorin Agenda-setting (1972) skulle kunna styrka. 

Ifall respondenternas beskrivning av internetanväning i förhållande till yngre generationen är 

korrekt skulle det innebär att de yngre i större utsträckning exponeras av Greta Thunberg i 

sociala medier. Det bidrar till att de yngre påverkas av mediernas agenda utifrån vad som 

anses viktiga ämnen i samhället i större utsräckning och därmed är mer påverkbara när det 

gäller dagens opinionsbildare i medier (McCombs och Donald Shaw 1972). Ytterligare 

argument som deltagarna anser är att de yngre användarna interagerar mer med henne utifrån 
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igenkänning, baserat på att Greta Thunbergs ålder skapar mer interaktion till jämåriga och 

yngre medieanvändare. Antagandena kan enligt teorin Opinionsledare (1955) samt tvåstegs-

hypotesen (1955), komma till anspråk utifrån att den yngre generationen är i behov i större 

utstäckning av nyheter och information som är filtrerad och enklare att ta till sig.  

7.3 En av dagens opinionsbildare i sociala- jämfört med traditionella medier 

De medverkande i studien uttryckte skilda åsikter kring Greta Thunbergs virala spridning och 

genomslag i traditionella- samt sociala medier. En respondent hävdade att hennes aktivism i 

medier skulle ha fått lika stor uppmärksamhet i både traditionella- som sociala medier, 

eftersom intervjupersonen i frågan konsumerar både sociala och traditionella medier i lika 

stor utsträckning. Parallellt som fem av respondenterna inte höll med och istället uttryckte att 

Greta Thunberg fått större genomslag i sociala medier. Respondenterna upplevde att det nya 

medielandskapets villkor bidragit till både större utrymme samt spridning för Greta 

Thunbergs klimataktivism i medier, snarare än vad de traditionella medierna hade gjort. 

  

“Hon har definitivt gett mig mer intryck i sociala medier, det är bara för att jag inte kollar 

på nyheter längre, alltså TV nyheter. I mitt fall är det 100% sociala medier, där jag upplever 

att jag får mer intryck ifrån Greta”. (Fia, FG2). 

  

En viktig aspekt att ha i åtanke är respondenternas skilda medieanvändning. En av 

respondenterna i FG2 angav att hon inte konsumerar traditionella nyheter alls samtidigt som 

en deltagare uppgav att hon inte har någon Tv och därför inte i någon större utsträckning tar 

del av traditionella nyhetsinslag. Vidare förde respondenterna i FG3 en diskussion kring 

källkritik. Diskussionen utgjordes av resonemang baserat på att deltagarna i viss grad, jämfört 

med de traditionella medierna, inte litar lika mycket på den information eller det utbud som 

återfinns i de sociala medie kanalerna. 

  

“Jag tänk varje gång man ser Greta Thunberg och hennes flätor, även om man inte läser det 

som står så är hon hela tiden där, och även om jag sett henne och tagit henne mer på allvar 

om jag ser henne på SVT eller Agenda eller debatt eller någonting så ser jag henne hela 

tiden. Jag tror att hon har gett mig mer intryck på grund av sociala medier”. (Matilda, FG3). 

  

I relation till respondenternas källkritiska granskning av information i sociala medier uppgav 

respondenterna tillit som en viktig aspekt att ta hänsyn till, när de konsumerar nyheter och 

information. Samtidigt som en majoritet av deltagarna uttryckte att traditionella medier, som 

SVT och TV4, är mer källkritiska i sitt utbud. Vidare uttryckte respondenterna att en nyhet i 

sociala medier, trots att nyhetsinformationen kanske utgörs av irrelevant fakta, väldigt snabbt 

kan få utbredd publicitet och viral spridning. Spridningen av innehåll via sociala medier 

utgörs av funktioner som att användaren aktivt och med induviduell påverkan kan bidra med 

att dela och likea inlägg. Enligt en av respondenterna har det nya medielandskapets villkor 

varit en bidragande faktor till hur snabbt falska nyheter kan bli till, vilket kommer till uttryck 

genom följande citat: 
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“Jag läste på Facebook, där någon hade delat en artikel att Greta hade blivit nominerad till 

Nobels fredspris, obviosly hade personerna inte läst artikeln utan enbart läst rubriken 

“Greta Thunberg- Fredspris”,  ändå skrev de: - Grattis Greta, jag visste att du skulle få 

detta, du förtjänar detta så väl. Då är här det blir så fel, hon har inte fått fredspriset, det är 

enbart två norrmänn som har nominerat henne till den. Det är något som blir fel. Folk som 

är okunniga och inte går in och läser för då läste jag alla kommentarer och majoriteten skrev 

grattis, vilket visar det sig att de inte ens tagit del av artikeln”. (Olle, FG3). 

  

I relation till trovärdighet, uppgav majoriteten av respondenterna att trovärdigheten påverkas 

av informationens innehåll, presentation samt av vem i deras nätverk som delat nyheten. 

Dessa faktorer anser respondenterna även betydelse för om de är villiga att ta del av 

informationen eller inte. Dessa aspekter indikerar på att både vad det är och vem det är i deras 

nätverk som delar nyheten har en påverkan för om intervjupersonerna uppmärksammar en 

nyhet i sociala medier. Hälften av respondenterna uppgav att de utifrån egna erfarenheter av 

delning av nyheter på Facebook, upplevt negativa konsekvenser. Konsekvensernas baserades 

på att personerna som tagit del av inlägget inte valt att läsa originalartikeln, utan endast tagit 

del av personen ifrågans egna åsikter, vilket skapade debatt i kommentarsfältet. Samtliga 

respondenter i FG2 var eniga om upplevelsen att användare i sociala medier generellt sett inte 

tar till sig och läser informationen som publiceras fullt ut.  

  

Kalle FG1 hänvisade till en nyhet som för några år sedan spridits om julgranar. Nyhetens 

innehåll utgjordes av information om en julgransbelysning med ett fabrikationsfel som kunde 

utgöra fara. På grund av nyhetens snabba och omfattande virala spridning i sociala medier, 

löd i slutändan nyhetens rubrik: Sverige ska förbjuda julgranar. Exemplet synliggör 

konsekvenserna av att inkludera vanliga människor i nyhetsprocessen, där användarna kan 

sprida och dela artiklar. Exemplet kom till uttryck enligt följande: 

 

”Det är ju samma som den nyheten som spreds för några år sedan om julgranar, det var en 

nyheter om julgransbelysning det var någon belysning det var fel och farliga i och efter typ 

10 nyheter var det : Sverige ska förbjuda julgranar.” (Kalle, FG1). 

 

Samtliga medverkande i studien är överens om är den potential som sociala medier besitter; 

ett globalt nätverk med möjlighet för viral spridning. Potentialen med sociala medier ansåg 

respondenterna vara till en fördel för Greta Thunberg och hennes aktivism, eftersom hennes 

mediala uppmärksamhet inte enbart fått genomslag i sociala medier i Sverige, utan även på 

den internationella agendan. En deltagare från respektive fokusgrupp hävdade att allt går 

mycket snabbare i sociala medier. Snabbheten utgör, enligt deltagarna, en anledning till 

varför de hellre tar del av de sociala mediernas agenda snarare än de traditionella medierna. 

Respondenterna uttryckte följande, i relation till de förändrade villkoren för sociala- och 

traditionella medier: 

  

“Mitt Facebook flöde skulle jag faktiskt säga baseras mest på nyheter men då är det ju 

nyheter från typ Aftonbladet. I och med att man inte är inne så pass ofta då blir det typ att det 

man varit inne på senast eller det baseras ju på det”. (Fia, FG2). 
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Samtidigt som vissa av respondenterna istället indikerade på att deras flöden inte alls bestod 

av nyheter: 

  

“Det kommer aldrig upp Aftonbladet eller nått sånt på min Facebook, utan det är mer typ 

pappa som delar mycket och sånt, för han delar mycket i flödet”. (Pelle, FG2). 

  

De är enade om villkoren för nyheter i sociala medier jämfört med de traditionella medierna 

och att deras flöden skiljer sig åt i sociala medier mellan användarna. Dock är respondenterna 

eniga om att det är samma kriterier som väcker intresse, oavsett om nyheten återfinns i de 

sociala- eller traditionella medierna. Intervjupersonerna refererar till kriterier som 

rubriksättning, sensation eller om nyheten är uppseendeväckande. Majoriteten av 

respondenterna uttrycker slutligen att de upplever att medielandskapet hela tiden är konstant, 

där intervjupersonerna idag följer influencers på Instagram, till skillnad från för 10 år sedan, 

då de istället följde modebloggare. 

  

“Grejen är att jag tror 100 procent att allt kommer att utveckla, det kommer ju kanske bli en 

helt ny plattform som startar om 10 år”. (Matilda, FG3). 

  

Generellt i utveckling från traditionella- till nya medier härleds i samtliga fokusgrupper en 

medvetenhet i förhållande till källkritik och trovärdighet, vilket respondenterna värnar om i 

sin medieanvändning. Samtliga respondenter i FG3 uttrycker att Greta Thunberg, trots sin 

unga ålder och att hon inte är en uttalad forskare, besitter en extrem kunskapsnivå inom 

klimatfrågor. Kunskapsnivån är en aspekt som deltagarna anser skapa trovärdighet. 

 

Analys 

  

Weeks och Lance Holbert (2013) påvisar skillnaderna i användningen mellan sociala- och 

traditionella medier. Enligt artikeln stimulerar sociala medier interpersonella handlingar 

vilket leder till delning och spridning av information, jämfört med traditionella medier. 

Dessutom indikerar Weeks och Lance Holbert (2013) studie till att desto mer användarna tar 

del av nyheter via sociala medier, desto mer sannolikt är det att användarna är med och 

skapar viral spridning i sammanhanget. Ovan nämnda artiklar stärker Greta Thunbergs 

mediala uppmärksamhet i relation till respondenternas uttalande angående; att hon når större 

framgång via sociala medier och speciellt bland yngre användare (Weeks och Lance Holbert, 

2013; Davidsson et al. 2018; Bergström, 2016). Week och Lance Holbert (2013) artikel 

påvisar även att det är desto mer uppskattat att sprida information via användare i starka 

sociala nätverk eller när innehållet är intressant och uppseendeväckande. Aspekterna skulle 

kunna vara en faktor till Greta Thunbergs framgång, baserat på att hennes mediala publicitet 

fått vidare delning av personer i starka sociala nätverk. Dessutom bekräftar respondenterna 

att intresseväckande aspekter bidrar till framgång, eftersom de upplever hennes mediala 

uppmärksamhet som unik. Respondenterna bekräftar alltså att det fortfarande är samma 

kriterier som väcker ett intresse för att uppmärksamma informationen, utifrån Weeks och 

Lance Holbert (2013) aspekter; rubriksättning, sensation eller “wow-effekt”. 
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Medielandskapet har genomgått en förändring, vilket de medverkande i studien är enade om: 

Allt går snabbare, får större spridning samt i vissa fall bidrar till att irrelevant information och 

falska nyheter i större utsträckning får publicitet i sociala medier. Effekten av digitaliseringen 

och medielandskapets förändrade villkor är en aspekt som Bro och Wallbergs (2016) artikel 

belyser. Deltagarna uttrycker att de själva påträffat samt blivit utsatta för konsekvenserna av 

de nya medielandskapets villkor när de delat eller tagit del av artiklar och information i 

sociala medier. Respondenternas argument bekräftas i kontexten av Weeks och Lance 

Holberts (2013) indikation på att utbudet ökat och trovärdigheten i vissa fall brister. 

Jervelycke Belfrage (2018) antyder att de minskade riktlinjerna kring det användargenererade 

innehållet i sociala medier, har förändrat och utvecklat villkoren för att bilda opinion. 

Respondenterna poängterar medielandskapets konstanta utveckling; för tio år sedan läste man 

modebloggar, idag är Instagram den populäraste plattformen. Förändringen åskådliggörs även 

i Bergström (2010) forskning som påvisar att användarna besitter en tendens att förflytta sig 

till andra attraktiva medier. Likaväl som Svenskarna och Internet (2018) hänvisar till att 

Facebook är den största sociala plattformen, samtidigt som Instagram procentuellt besitter 

starkast tillväxt, vilket indikerar på en pågående förändring. I relation till trovärdighet 

uttrycker en av fokusgrupperna att Greta Thunbergs retorik och expertis höjer hennes 

trovärdighet. Greta Thunbergs sätt att refererar till legitima källor, anses vara en betydande 

faktor för att respondenterna ska ta till sig opinion. Samtidigt påvisar tidigare forskning av 

Katz och Lazarfeld (1955) att det i första hand inte handlar om att vara expert eller ett starkt 

socialt nätverk utan skulle istället kunna handla om en mer strategisk och operativ betydelse. 

Ytterligare en faktor som spelar in är at användarna individuellt i och med sociala mediers 

villkor på så sätt avgör själva vad eller vilken information de vill ta del av idag i större 

utsträckning. 

  

Bergström och Wadbring (2011) syftar till att de traditionella medierna fortfarande besitter 

det största ansvaret i processen av nyhetsproduktion. Vilket kommer till uttryck då 

majoriteten av respondenterna medgav att första gången de uppmärksammade Greta 

Thunberg var via traditionella medier, där ett nyhetsinslag på Tv var den vanligaste 

förekommande mediet. Studiens resultat påvisar alltså att samtliga respondenter kommit i 

kontakt med Greta Thunberg via traditionella medier tillsammans med en förälder. Vilket 

även Jervelycke Belfrage och Bergström (2017) forskning styrker; desto äldre man är, desto 

vanligare är det att man konsumerar nyheter via traditionella medier. 

 

7.4 Sammanfattning 

 

Studiens resultat påvisar att de unga vuxna upplever att Greta Thunbergs uppmärksamhet i 

medier kommit att få en större effekt på den yngre generationen likaväl som allmänheten, 

snarare än på dem själva samt politiken. Eftersom de frågor Greta Thunberg förespråkar 

besitter en komplexa förändringsprocess för politiken att på kort sikt lyckas driva igenom. 

Respondenternas egna påverkan upplever de som en mer indirekt eller undermedveten 

påverkan, utifrån Greta Thunbergs utrymme på mediernas agenda. Intervjupersonerna 
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uttrycker att det vuxit fram ett behov i samband med medielandskapets utveckling; de 

institutionaliserade nyhetsmediernas besitter ett behov att förstå användarna bättre för att 

kunna ha en övergripande kontroll över spridningen för att lyckas stärka trovärdigheten. 

Samtliga deltagare är överens om att det finns en väsentlig skillnad i sociala mediers villkor 

gentemot traditionella medier samt att sociala medier bidrar med faktorer som; ökat utbud, 

mer utbredd spridning och mer publicitet. I relation till viral spridning är intervjupersonerna 

inte helt överens gällande Greta Thunbergs bakomliggande syfte. Respondenterna uttrycker 

spekulationer om en bakomliggande PR-kupp i samband med hennes virala spridning. Trots 

dessa funderingar är samtliga respondenter imponerade över hennes engagemang och 

aktivism i medier. Enligt respondenterna bidrar hennes engagemang till en ökad kunskap om 

miljöfrågor för befolkningen. Dock uttrycker en majoritet av respondenterna att de redan 

innan Greta Thunberg fört upp miljöfrågorna på medieagendan, varit pålästa kring ämnet.  
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8. Diskussion 

I följande kapitel besvaras studiens övergripande frågeställningar via en diskussion samt 

presentation av forskningens slutsatser. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens brister och 

vunna kunskap samt en presentation av förslag på framtida forskning att fördjupa sig inom. 

8.1 Slutsats 

 

En majoritet av de unga vuxna upplever att en av dagens opinionsbildare, Greta Thunbergs 

mediala uppmärksamhet i sociala medier haft en betydelse för deras syn på miljöfrågor, 

parallellt som hälften inte beskriver det. De unga vuxna upplever att Greta Thunbergs 

klimataktivism i medier, utifrån mediernas agenda, har bidragit till en mer indirekt betydelse 

för deras syn på miljöfrågor. Greta Thunberg och hennes roll som en av dagens 

opinionsbildare skulle kunna vara en orsak till ökad opinion kring miljöfrågor, eller enbart 

den aktuella miljödebatten i samhället, som influerat allmänheten. Deltagarna uttrycker att 

Greta Thunberg använder retoriska medel effektivt, genom att förenkla samt på ett tydligt sätt 

komma till uttryck och lyckas förklara komplicerade och vetenskapliga termer för 

allmänheten. Vidare preciserar de unga vuxna att sociala medier har potential till större 

spridning, utbud och hastighet till skillnad från de traditionella medierna. De sociala 

medierna har ett större utbud än de traditionella medieplattformarna, vilket de unga vuxna 

uttrycker, lättare skapar förutsättningar för spridning samt opinion i samhället. 

 

Ytterligare en diskussion som fördes upp under fokusgruppsintervjuerna var Greta Thunberg 

och hennes mediala uppmärksamhet, i relation till om det är en medveten strategi och agenda 

som ligger bakom Greta Thunbergs mediala framgång. Ifrågasättandet är en intressant aspekt, 

eftersom hennes strejk utanför riksdagen redan från dag ett, fick publicitet i medier. Dock 

upplevs Greta Thunbergs strejk som en sensationell nyhet i medier, eftersom det inte är 

vanligt att barn skolkar och strejkar utanför riksdagen. Aftonbladet var en av de första 

plattformarna som rapporterade kring Greta Thunbergs strejk, vilket skulle kunna anses vara 

startskottet för hennes viral spridning. Hennes mamma Marlena Ernman, som sedan tidigare 

är en känd person, lanserar enbart några dagar efter strejkens debut en bok som bland annat 

handlar om Greta Thunberg och hennes diagnoser. Lanseringen av boken förstärker Greta 

Thunbergs mediala uppmärksamhet, vilket kan uppfattas som ett medvetet drag för att skapa 

PR. Dock får man ha i åtanke att det alltid finns två sidor av ett mynt. Sociala medier kan 

kategoriseras som ett verktyg eller ett medium med utrymme för alla användares åsikter, i 

både goda och onda syften. Det kommer därför aldrig att finnas ett enda svar eller idealistiskt 

sätt för att skapa en objektiv presentation av de sociala eller traditionella mediernas 

skildringar. Därmed är det omöjligt att föra resonemang kring opinionsbildare och dagens 

opinion i sociala medier utifrån en objektiv synvinkel. Oavsett grunden för dagens 

opinionsbildares roll, är de förändrade villkoren i och med sociala medier en bidragande 

faktor till nya förutsättningar för opinionsbildare och deras ambition att påverka allmänheten. 

I relation till vår uppsats och exemplet om Greta Thunberg som opinionsbildare, där hennes 

syfte är att stoppa den globala uppvärmningen och öka medvetenheten om klimat hotet. 
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I förändringen av medielandskapet kan användarnas roll i ett allt mer splittrat medielandskap 

diskuteras. Idag har användarna i större utsträckning möjlighet att ta ställning och agera 

innehållsfördelare av nyheter och information, eftersom makten över agendan allt mer har 

öppnats upp inför allmänheten. Fortsatt går det att se en tydlig samverkan mellan medier, 

utifrån hur individer tar till sig opinion via traditionella och nya medier, baserat på Greta 

Thunbergs mediala uppmärksamhet. Idag anses inte de traditionella medierna vara en 

förstahandskälla i samma omfattning som innan digitaliseringen, utan får numera anpassa sin 

dagordning efter vad allmänheten anser är viktiga frågor och debatter. De traditionella 

mediernas agenda påverkas alltså numera efter vad befolkningen efterfrågar i sociala medier, 

eftersom allmänheten konsumerar sociala medier i en allt större utsträckning. Dock upplevs 

den splittrade makten i relation till medielandskapet en möjlighet för opinionsbildare och dess 

roll i samhället att få möjlighet att påverka ännu mer. Sociala medier förstärker 

opinionsbildare och deras möjlighet till en mer utbredd och omfattande uppmärksamhet i 

samhället. Samtliga aspekter utgör faktorer som pekar mot att det blir en självklarhet att 

Greta Thunberg att uppmärksammas i medier, vilket både styrker hennes virala spridning 

samt motsätter sig spekulationerna kring en bakomliggande PR-kupp. Samtidigt som 

diskussion om sociala mediers konsekvenser i relation till allmänhetens deltagande 

åskådliggörs, bör även dess demokratiska möjligheter diskuteras. Sociala medier utgör en 

grund för befolkningen att delta i samhällets debatt och opinion, vilket både skapar ökade 

demokratisk potential samtidigt som det kan bidra till en allt mer splittrad och polariserad 

uppdelning av opinionsbildningsprocesser och opinion i dagens nyhets- och medielandskap. 

 

Det går att styrka de unga vuxnas utbredda opinion i miljöfrågor enligt Agenda-setting 

Theory och de centrala aspekter som teorin innebär; en betydande roll i relation till mediernas 

agenda och representation utifrån vad eller vilka frågor som anses viktiga för allmänheten 

(McCombs och Shaw 1972). Shaw et. al (2000) presenterar begreppet social dissonans som 

ett förslag på revidering till teorin och hävdar att sociala medier har öppnat upp för användare 

att i större utsträckning vara med och påverka sin egen agenda. Användarna kan idag välja 

vilka grupper, forum och plattformar de vill vara en del av och därmed påverka sitt eget 

informationsflöde och agenda i en betydligt större utsträckning än i de traditionella medierna, 

där även deltagarna i studien uppgav att deras användning och flöden skiljde sig åt. 

Respondenterna beskriver att även om de hämtar information på sociala medier, vill de alltid 

luta sig tillbaka på ursprungs artiklar eller källor från utnämnda forskare eller ansedda 

institutioner, vilket de själva bland annat nämner som stora institutionaliserade medier och 

organisationer i samhället. Deltagarnas beskrivningar indikerar på McCombs och Shaw 

(1972) teori om Agenda-setting där samhällets nyhetsmedier har betydelse, eftersom de 

utövar opinionsbildning gentemot allmänheten, beroende på vilka nyheter de väljer att 

publicera och rapportera om. Dock är deltagarna restriktiva i sin tillit när det gäller att hämta 

nyheter och information via sociala medier utan ursprungskälla, vilket kan styrkas i Shaw et. 

al (2000) förslag till behov av revidering av teorin.  

 

Idag finns det möjlighet för användare att agera opinionsbildare såväl som följare i den 

digitala världen. I kontext av opinionsbildning och Agenda-setting Theorys centrala aspekter, 
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som spelar en betydande roll i relation till mediernas agenda och hur allmänheten påverkas, 

hävdade Katz och Lazarsfeld (1955) att mediernas budskap gick via en opinionsledare innan 

budskapet når den allmänna publiken. Teorin om tvåstegshypotesen exemplifieras i Greta 

Thunberg och hennes medieaktivism eftersom hon utgör den roll som teorin definierar; Katz 

och Lazarsfeld (1955) påvisade att processen sker i två steg, därav namnet tvåstegs-

hypotesen. Teorin grundas i att det budskap medierna vill förmedla, går via en 

opinionsbildare utifrån en två-stegs process och inte via en rak obruten linje från sändare till 

mottagare. Utifrån teorin om opinionsledare definieras en opinionsbildare som en person i 

den geografiska närheten, till exempel en politiker, som tolkar och analyserar mediernas 

budskap som sedan förmedlar budskapet till användare. Ytterligare en aspekt som stärker 

Greta Thunbergs roll som opinionsbildare enligt Katz och Lazarfeld (1955) teori är att 

opinionsledare oftast inte är personer med auktoritet eller kändisskap. Dessutom bekräftar 

deltagarna att Greta Thunberg fungerar som en opinionsbildare i den bemärkelse att hon 

upplyst allmänheten genom att förenkla information, vilket specifikt riktar sig till de som inte 

konsumerar nyheter och information i miljö-debatten i stor utsträckning (Ibid). På så sätt 

bekräftar deltagarna de två stegen i ett budskaps spridningsprocess, samt den funktion och 

roll som Greta Thunberg utgör när hon filtrerar informationen innan den förmedlas vidare till 

allmänheten (Katz och Lazarfeldt 1955). Dock invänder Jervelycke Belfrage (2018) med 

förslag på revidering på teorin av Katz och Lazarfeld (1955) på grund av dagens förändrade 

medielandskap och syftar till att teorierna borde omstruktureras på grund av dess krav av 

geografisk närhet, eftersom teorin idag har helt andra förutsättningar och villkor och 

deltagarna bekräftar att de har sociala interaktion och kontakt med familj och vänner via 

sociala medier idag (Jervelycke Belfrage 2018, Katz och Lazarfeld 1955). Vidare påvisar 

Jervelycke Belfrage (2018) att begreppet, digital-social närhet, bättre skulle passa i relation 

till villkoren för dagens medielandskap, vilket Greta Thunberg är ett tydligt exempel på.  

8.2 Metoddiskussion 

I samband med studiens resultat har det uppkommit vissa aspekter utifrån studiens metod, 

som är relevanta att vidare diskutera i relation till dess representativitet. En av aspekterna 

utgörs av att forskningens samtliga respondenter är medie- och 

kommunikationsvetenskapliga studenter. Vi är medvetna om att deras utbildning troligtvis 

innebär att de intervjuade personerna sedan tidigare besitter en fördjupad kunskap samt ett 

särskilt intresse inom medieområdet och studiens frågor. Kunskapen bidrar i sin tur till att det 

är, utifrån reliabilitet samt validitet, mer komplicerat att förutsätta att studiens resultat är 

generaliserbart och representabelt för målgruppen; unga vuxna. I kontexten av studiens urval, 

gällande medie- och kommunikationsstudenter, besitter respondenterna troligtvis en utvidgad 

begreppskunskap samt mer erfarenheter och intresse kring ämnet, vilket kan ses som både en 

för- och nackdel. Den förkunskap deltagarnas besitter, samt på vilket sätt de formulerar och 

uttrycker sig kring ämnet, skulle eventuellt kunna skilja sig åt jämfört med en genomsnittlig 

ung vuxen. Det är dock svårt att uttala om dessa faktorer får en inverkan på studiens resultat, 

samtidigt som intervjupersonernas kunskap och intresse kan vara en bidragande faktor till en 

rikare diskussion. Vidare utgörs vårt urval av ett strategiskt- och ändamålsenligt urval. Valet 
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grundas i att vi, utifrån respondenternas kunskap och erfarenhet inom området, ville utvinna 

ett så rikt material som möjligt till vår studie. 

  

I förbindelse till reliabilitet och validitet kan kvalitativ forskning innebära vissa komplicerade 

aspekter, då vi som forskare besitter en roll som både insamlare samt tolkare av studiens 

resultat. Utifrån insamlingen samt tolkningen av materialet, har vi både valt att ta ställning 

samt ett visst avstånd när det gäller delaktighet i intervjun, eftersom vi vill ha så lite påverkan 

på respondenternas diskussion som möjligt. Vår roll som moderatorer var därmed inte särskilt 

involverade under intervjun. Eftersom syftet var att uppmuntra deltagarna till att stå i centrum 

och föra en självständig diskussion, vilket bidrar till ett rikt material samt höjer studiens 

reliabilitet. Givetvis innefattade vår roll som intervjusamordnare att vi ställde frågor vid 

behov, samt att ställa ytterligare frågor om diskussionen svävade iväg i fel riktning. 

Ytterligare aspekter som ökade reliabiliteten i vår kvalitativa studie är det faktum att vi 

spelade in fokusgruppsintervjuerna, samt att vi noga transkriberat inspelningarna (Bryman 

2011). 

  

Enligt Bryman (2011) är en nackdel med fokusgruppsintervjuer att det snabbt kan blir stora 

datamängder, vilket kan bidra till en komplicerad analys. På grund av detta valde vi att utföra 

tre små fokusgruppsintervjuer istället för två, men med fler deltagare i respektive. Ytterligare 

en negativ aspekt som kan anses vara en svaghet i förhållande till fokusgrupper, är att 

respondenterna kan påverka eller influera varandra i sin åsikter, vilket vi såg tendenser till i 

vår studie. Både vi som moderatorer samt några av respondenterna kände varandra sedan 

tidigare, vilket skulle kunna vara en bidragande faktor till ovan nämnda aspekt. Samtidigt 

anser vi att respondenternas vänskapsrelation även bidra till positiva aspekter för studiens 

resultat, eftersom att deltagarna är trygga i både vårt och varandras sällskap, vilket skapar 

förutsättning för ett rikare material (Bryman 2011; Gustafsson 2014). Vi anser dock inte att 

materialet påverkades negativt av gruppdynamiska effekter, då vi försökte framhäva både 

likheter och skillnader grupperna emellan, för att på så sätt bidra till ett tillförlitligt resultat. 

Enligt Gustafsson (2014) går det inte att generalisera resultatet av en fokusgruppsintervju till 

en större population. Vilket väckt ett intresse att ytterligare fördjupa studien, som vidare 

kommer till uttryck i kommande avsnitt. 

8.3 Vidare forskning 

Vår studie samt tidigare forskning, av bland annat Bro och Wallberg (2015), påvisar att 

utvecklingen från traditionella- till nya medier genomgått en avancerad progression. Idag har 

opinionsbildare fått en allt mer utbredd samt större möjlighet till inflytande i de sociala 

medierna, vilket Greta Thunberg är ett exempel på. I vår studie har vi endast intervjuat unga 

vuxna, i ett åldersspann mellan 20-25 år. Med vår studie och dess slutsats har vi bidragit med 

empiriska belägg, för vilket sätt de unga vuxna beskriver att Greta Thunbergs klimataktivism 

i sociala medier haft en betydelse för deras syn på miljöfrågor. Utifrån uppsatsens syfte och 

forskningsansats har det växt fram ett intresse att, inom samma ämne, kvalitativt vidare 

studera en åldersmässig jämförelse mellan den yngre- samt äldre generationen. Hur de yngre- 

och äldre användarna påverkas av villkoren i dagens medielandskap, samt tar till sig opinion. 
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Ett intressant förslag på vidare forskning är alltså att studera en åldersmässig jämförelse 

mellan den yngre- samt äldre generationen inom ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

9. Referenslista 

 

Aktuell hållbarhet. (2018). Greta Thunberg blir årets unga förebild.  

Tillgänglig: https://www.aktuellhallbarhet.se/greta-thunberg-blir-arets-unga-forebild/ 

[Hämtad 2019-04-03]. 

 

Allen, M.R., O.P. Dube, W. Solecki, F. Aragón-Durand, W. Cramer, S. Humphreys, M. 

Kainuma, J. Kala, N. Mahowald, Y. Mulugetta, R. Perez, M. Wairiu, and K. Zickfeld. (2018). 

Framing and Context. In Press. 

Tillgänglig:https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/02/SR15_Chapter1_Low_R

es.pdf [Hämtad 2019-04-05]. 

  

Bennett Lance, W & Manheim, J. (2006). The One-Step Flow of Communication. The 

ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 608 (1), pp. 213-232. 

DOI: 10.1177/0002716206292266. 

 

Bergström, A. (2010). Personligt och privat i sociala medier i Sören Holmberg & Lennart 

Weibull (red) Nordiskt ljus. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet. 

Tillgänglig: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26510/1/gupea_2077_26510_1.pdf’ 

[Hämtad 2019-03-31]. 

  

Bergström, A. (2016). Nyheter i sociala nätverksmedier i Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson & 

Maria Solevid (red) Ekvilibrium. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet. 

Tillgänglig:https://som.gu.se/digitalAssets/1579/1579380_nyheter-i-sociala-n--

tverksmedir.pdf [Hämtad 2019-04-08]. 

  

Bro, P & Wallberg, F. (2015). Gatekeeping in a Digital Era. Journalism Practice 9, 

9:1, 92-105. DOI: 10.1080/17512786.2014.928468. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. 

 

Choi, J & Kook Lee, J & Metzgar E. (2017). Investigating effects of social media news 

sharing on the relationship between network heterogeneity and political participation. 

Computers in Human Behavior 75 (2017), pp. 25-31. DOI: 10.1016/j.chb.2017.05.003 

 

Dagens Nyheter. (2019, 31 mars). Flera utmärkelser till Greta Thunberg. 

Tillgänglig: https://www.dn.se/nyheter/varlden/fler-utmarkelser-till-greta-thunberg/ [Hämtad 

2019-04-03]. 

 

Davidsson, P, Palm, M & Melin Mandre, Å. (2018). Internetstiftelsen: Svenskarna och 

internet- 2018. Tillgänlig:https://internetstiftelsen.se/docs/Svenskarna_och_internet_2018.pdf 

[Hämtad 2019-03-28]. 

  



 42 

Ekengren Oskarsson, H. & Bergström, A. (2016). Vad svenskar oroar sig för: Miljöförstöring 

och förändringar i jordens klimat. I Svenska trender 1986-2016  (red. Bergström, A). 

Göteborg: SOM-instiutet. Göteborgs universitet. 

Tillgänglig:https://som.gu.se/digitalAssets/1649/1649642_32-svenska-trender-1986-

2016.pdf [Hämtad 2019-04-17]. 

 

Ekström, M & Larsson, L. (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Expressen. (2018, 19 september). Så blev Greta, 15, flickan som hela världen pratar om.  

Tillgänglig:https://www.expressen.se/nyheter/sa-blev-greta-15-flickan-som-hela-varlden-

pratar-om-/ [Hämtad 2019-04-02]. 

 

Expressen. (2019, 11 februari). Greta Thunbergs skolstrejk sprids över hela världen.  

Tillgänglig:https://www.expressen.se/nyheter/klimat/greta-thunbergs-skolstrejk-sprids-over-

hela-varlden/ [Hämtad 2019-04-02]. 

  

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I G. Ahrne & P. Svensson. (Red.), 

Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB. 

  

FN-förbundet. (2019). Klimat och miljö. 

Tillgänglig: https://fn.se/strangnas/klimat-och-miljo/ [Hämtad 2019-04-06]. 

 

Youtube. (2019, 8 mars). Greta Thunberg är årets kvinna 2019. [Video]. 

Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=OA6o7QXTnlo [Hämtad 2019-04-13]. 

  

Gustafsson, N. (2014). Traditionella och virtuella fokusgrupper. I Eksell, J & Thelander, Å. 

(red.) (2014). Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation. Lund: Studentlitteratur. 

  

Hogan, B & Quan-haase, A. (2010). Persistence and Change in Social Media. Bulletin of 

Science, Technology & Society 30(5), pp. 309-315. DOI: 10.1177/0270467610380012 

 

Horvatovic, I. (2019, 20 april). Greta Thunberg på Times lista över världens 100 mest 

inflytelserika personer.  

Tillgänglig:https://www.svt.se/nyheter/utrikes/greta-thunberg-pa-times-lista-over-varldens-

100-mest-inflytelserika 

manniskorna?fbclid=IwAR2JKttZi1dyeGxIQRPdga9ED102pcux_ywgK1rxTAAVr8oGpvSA

qXzfGwI [Hämtad 2019-06-04]. 

  

Jervelycke Belfrage, M & Bergström, A. (2017). Sociala medier: en nyhetsdistributör att 

räkna med i Ulrika Andersson, Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson (red) 

Larmar och gör sig till. Göteborgs universitet: SOM-institutet. 

Tillgänglig:https://som.gu.se/digitalAssets/1649/1649024_301-316-jervelycke-belfrage-o-

bergstr--m.pdf [Hämtad 2019-04-15]. 



 43 

 

Jervelycke Belfrage, M. (2018). Tvåstegshypotesen och teorin om opinionsledare- i en ny och 

snabbt föränderlig medieekologi (Arbetsrapport 78). Göteborg: Göteborgs Universitet, 

Institionenen för medier, journalistik och kommunikation. 

Tillgänglig: https://jmg.gu.se/digitalAssets/1709/1709117_nr-78-hela-rapporten.pdf [Hämtad 

2019-04-16]. 

  

Katz, E & Lazarsfeld, P. F. (1955). Personal Influence: The Part Played by People in the 

Flow of Mass Communications. Glencoe: The Free Press. 

Tillgänglig: https://academic.oup.com/sf/article-abstract/34/4/383/2226564 [Hämtad 2019-

05-01]. 

  

Kvale, S & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

  

Larsson, L. (2005). Opinonsmakarna: en studie om PR-konsulter, journalistik och demokrati. 

Lund: Studentlitteratur. 

  

Larsson, S. (2005). Kvalitativ metod- en introduktion. Larsson, S & Lilja, J & Mannheimer, 

K. (red): Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 

  

Lazarsfeld, P, Berelson, B & Gaudet, H. (1944). The people's choice. Oxford, England: 

Duell, Sloan & Pearce. 

Tillgänglig: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000271624926100137 [Hämtad 

2019-04-15]. 

  

Lindgren, S. (2017). Digital media & society. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications 

 

Lindstedt, I. (2019). Forskningens hantverk. Lund:Studentlitteratur AB. 

 

Lippmann, W. (1922). Public Opinion. New York: MacMillianCo., 1957. 

 

SVT. (2019, 15 mars). Greta Thunberg: “En seger att klimatet uppmärksammas”. 

Tillgänglig:https://www.svt.se/nyheter/greta-thunberg-nominerad-till-nobels-fredspris-1 

[Hämtad 2019-04-04]. 

Maxwell E. McCombs and Donald L. Shaw. (2000). The Public Opinion Quarterly. Vol. 36, 

No. 2 (Summer, 1972), pp. 176-187. 

 

 

 

 

 



 44 

Maxwell, E. McCombs & Donald L. Shaw. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass 

Media. The Public Opinion Quarterly. No.2 (Summer, 1972), pp. 176.187. 

Tillgänglig:https://www.jstor.org/stable/pdf/2747787.pdf?casa_token=FSd2DIEUalcAAAAA

:ZJ4iOacGDaYbK9ebwq4dFoFL5EL0ARtUi3bzCM1iUkIkAnaZh8CJ-

6dDxF93grFjuhtwb6dsw945Pk3UPEi4EIn1PQ9gNEdSx-b_WdfrATMq54P4OiAtYA 

[Hämtad 2019-04-24]. 

 

McCombs, M. (2006). Makten över dagordningen: om medierna, politiken och 

opinionsbildningen. Stockholm: SNS förlag. 

 

McCombs, M. (2004). Setting the agenda: The Mass Media and Public Opinion. Cambridge: 

Polity Press. 

 

McQuail, D. (2010). McQuail's mass communication theory. London: Sage. 

 

Millward, L. (1995). Focus Groups. In G. M. Breakwell, S. Hammond, & C. Fife-Schaw, 

(Eds.). Research methods in psychology. London: Sage. 

Tillgänglig:https://www.researchgate.net/publication/283636870_Focus_group_Data_collecti

on_Journal_of_Malaysian_Nurses_Association [Hämtad 2019-06-04]. 

Petersson, O. (2014). Opinionsbildning. Lund: Studentlitteratur AB. 

Petersson, O. (2009). Opinionsbildning. SNS Förlag: Stockholm. 

 

Regeringskansliet. (2018). Parisavtalets regelbok antogs vid klimatmötet i Katowice. 

Pressmeddelande 2018-12-16. 

Tillgänglig:https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/12/parisavtalets-regelbok-

antogs-vid-klimatmotet-i-katowice/ [Hämtad 2019-04-20]. 

  

Shehata, A. (2012). Medierna och makten över publiken. I Nord, Lars & Strömbäck, Jesper 

(red.) (2012). Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur. 

 

Shaw, D, Bradley J & Knott, D. (2000). Technological change, agenda challenge and social 

melding: mass media studies and the four ages of place, class, mass and space. Journalism 

Studies, 1, ss. 57-79. DOI: 10.1080/146167000361177. 

  

Sullivan, J. (2013). Media Audience Effects, Users, Institutions, and Power. USA: SAGE 

Publications, Inc. 

 

Sunstein, Cass R. (2007). Republic.com 2.0. Princeton: Princeton University Press. 

 

Svenska Dagbladet. (2019a). Greta blir hedersdoktor i Belgien. 

Tillgänglig: https://www.svd.se/greta-blir-hedersdoktor-i-belgien [Hämtad 2019-06-04]. 



 45 

Svenska Dagbladet. (2019, 17 maj). Fortsatt prisregn över Greta Thunberg, 31 mars. 

Tillgänglig: https://www.svd.se/thunberg-prisad-pa-tysk-tv-gala/om/greta-thunberg [Hämtad 

2019-04-25]. 

 

Sydsvenskan. (2018, 28 augusti). En familj och planet i kris. 28 augusti.  

Tillgänglig:  https://www.sydsvenskan.se/2018-08-28/en-familj-och-planet-i-kris [Hämtad 

2019-06-05]. 

  

Thunberg, G. (2019, 14 mars). “Latest update say: 2052 places in 123 countries on all 

continents, including Antarctica. So, the question is: What will you do on March 15 2019?” 

[Twitterpost]. 

Tillgänglig: https://twitter.com/GretaThunberg/status/1106439309605986305 [Hämtad 2019-

04-25]. 

TIMES STAFF. (2018). TIME's 25 Most Influential Teens of 2018, 10 december.  

Tillgänglig: http://time.com/5463721/most-influential-teens-2018/ [Hämtad 2019-06-04]. 

Wadbring, I., Ödmark, S. (2016) Going Viral: NewsSharing and Shared News in Social 

Media.OBS - Observatorio, 10(4): 132-149. https://doi.org/10.7458/obs1042016936 

 

Weeks, B.Lance Holbert. R. (2013). Predicting Dissemination of News Content in Social 

Media: A Focus on Reception, Friending, and Partisanship. Journalism and Mass 

Communication Quaterly. 90. SS. 212-232 DOI:10.1177/1077699013482906. 

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 

Lund: Studentlitteratur. 

Wigren, M. (2018, 20 augusti) Greta, 15, skolkar – för klimatets skull. 20 augusti. 

Tillgänglig:https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/G1AL4q/greta-15-skolkar--for-

klimatets-skull [Hämtad 2019-06-05]. 

 

Windahl, Swen, Signitzer, Benno & Olsen, Jean T. (1992). Using communication theory: an 

introduction to planned communication. London: Sage Publ. 

  

Østbye, H. (2004). Metodbok för medievetenskap. Malmö: Liber ekonomi. 

 

 

 

 

 



 46 

10. Bilaga 1 

10.1 Intervjuguide 

  

Kollar på film om Greta: https://www.youtube.com/watch?v=OA6o7QXTnlo 

  

Vad tänker ni på när ni ser det här? 

  

Tema: Nyhetsspridning i sociala medier 

  

Använder ni sociala medier, om ja - i vilket syfte? 

  

Vilka plattformar/vilka appar använder ni mest? 

  

I vilken utsträckning skulle ni säga att ni använder sociala medier? 

  

Genom vilka medier tar ni till er opinion och nyheter och i vilken utsträckning? 

  

Vad krävs för att ett budskap på sociala medier ska kännas relevant att ta del av? 

  

Tema: Greta Thunberg 

  

Har ni tagit del av Greta Thunbergs klimatkampanjer på sociala medier och isåfall hur 

uppfattar ni den? Vad utmärker hennes kampanjer? Vad är nytt? 

  

Vad tror ni att Greta Thunbergs kampanjer haft för betydelse? Utveckla ordentligt. 

  

Upplever ni att Gretas kampanjer haft någon betydelse för er egna syn på miljöfrågor? 

  

Kan ni ge något exempel på om ni förändrat ert beteende efter Gretas kampanjer? 

  

Tema: Utvecklingen från traditionella- till nya medier 

  

Vad tror ni att Greta Thunbergs kampanjer hade fått för genomslag för er i traditionella 

medier? 

  

Vad anser ni att det finns för likheter eller skillnader, gällande spridning av nyheter via 

sociala medier idag jämfört via de mer traditionella medierna (tidning, radio mm.)? 

  

Är det något ni känner att vi har glömt eller som ni vill tillägga? 
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