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Sammanfattning 

Extremism är ett aktuellt ämne och rapporteras kring regelbundet i media. En grupp som växer upp 

i denna miljö kring media och extremism är unga vuxna. Syftet med studien var att undersöka hur 

medias rapportering om extremism påverkar den upplevda psykiska hälsan hos unga vuxna. Studien 

har grundat sig i teorierna media literacy och empowerment. En deskriptiv design har valts med en 

socialkonstruktivistisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Empirin samlades in via 

fokusgruppsintervjuer tillsammans med 24 unga vuxna uppdelat i fem grupper. Målgruppens 

beskrivning av extremism varierade beroende på vilken extremistgrupp som diskuterades. 

Extremismen förknippades mest med högerextremism, som till exempel nazism. Det kritiska 

tänkandet varierade beroende på miljöer. I skolan upplevdes det vara viktigt med kritiskt tänkande 

medan det var mindre viktigt privat, samt att förtroendet för myndigheter var starkt. Extremismen 

påverkade deras psykiska hälsa som mest när de hade en anknytning till det, de unga vuxna kan 

relatera till händelsen eller om det var inom en geografisk närhet. Målgruppens psykologiska hälsa 

påverkas som mest när extremismen var nära deras verklighet. Det pågår konstanta förändringar i 

medielandskapet vilket innebär att det behövs fler verktyg för att analysera, utvärdera och 

kommunicera inom media. Media literacy och empowerment kan till viss del främja målgruppens 

psykiska hälsa och en ökad känsla av kontroll samt tillföra mer kritiskt tänkande till media i 

vardagen. En konsekvens av högre media literacy samt empowerment kan naturligt leda till högre 

kunskap om extremism.  
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Abstract 

Extremism is a current topic and is regularly reported in the media. A group that grows up in 

this environment of media and extremism are young adults. The purpose of the study was to 

investigate how media’s reporting on extremism affects the perceived mental health of young 

adults. The study has been based on theories of media literacy and empowerment. A 

descriptive design has been chosen on the basis of a social-constructivist theoretical starting 

point. The data was collected via focus group interviews consistent of 24 young adults 

divided into five groups. The target group's description of extremism varied depending on the 

extremist group discussed. Extremism was most often associated with right-wing extremism, 

such as Nazism. Critical thinking varied depending on environments. In school, critical 

thinking was considered important while it was less important in private, and the confidence 

in authorities was strong. Extremism affected their mental health the most when they had a 

connection to it, if the young adults could relate to the event or if it was within a geographical 

proximity. The psychological health of the target group is most affected when extremism is 

close to their reality. There are constant changes in the media landscape which means that 

more tools are needed to analyze, evaluate and communicate within media. Media literacy 

and empowerment can, to a certain extent, promote the target group's mental health and 

increased sense of control as well as bring more critical thinking regarding media in everyday 

life. A consequence of higher media literacy, as well as empowerment, can naturally lead to 

higher knowledge of extremism. 
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1. Introduktion 
Studien handlar om att undersöka hur medias rapportering om extremism kan påverka unga 

vuxnas upplevda psykiska hälsa. Extremism kan betecknas som det yttersta på en ideologisk 

skala eftersom vissa ideologier inte uttrycker sig med våld, vilket betyder att de inte kan anses 

vara våldsbejakande extremister (Statens medieråd, 2013; Säkerhetspolisen, 2010). 

Säkerhetspolisen (2010, s. 27) använder begreppet “för att beskriva rörelser, ideologier eller 

personer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning”. Terrorism kan definieras som 

extremism när våld inte bara används för representanter för staten eller meningsmotståndare utan 

mot andra individer som kan anses vara utanför konflikten (Statens medieråd, 2013). Det är svårt 

att tillämpa delar av den internationella forskningen, när mycket av den består av terrorism-

forskning, på svenska extremistförhållanden (ibid.). Det finns en kunskapslucka över vad 

extremism innebär för Sveriges unga vuxnas samt deras uppfattning över vad extremism är 

(MUCF, 2016). Enligt Statens medieråd (2013) beskrivs extremism ofta i termer som attentat, 

kravaller och terrorism. Statens medieråd (2013) poängterar att begreppen definieras olika då 

terrorism består av en viss ideologi eller radikal åsikt men också att handlingen påverkar civila i 

samhället. Extremism består av en ideologisk åsikt och vill förändra samhället utefter sina egna 

tankar där våld och hot kan förekomma som inte behöver påverka befolkningen i allmänhet 

(ibid.). 

Darvin (2017) nämner hur sociala medier inte är fria i den meningen att det finns förutbestämda 

algoritmer som påverkar vad personer ser i sitt flöde och visar upp material som stämmer överens 

med personens världsbild. Darvin (2017) beskriver vidare att begreppet “användare” betyder att 

konsumenten använder resurser mer än att vara en involverad samhällsmedborgare. Samhällets 

redan existerande normer påverkar hur människor reagerar och tolkar nyheter inom media 

(Hoewe & Sherrick, 2015). Nyheter kan även påverka den allmänna åsikten gällande politiska 

frågor (ibid.). Sociala medier är inte bara ett sätt att hantera information eller nyheter, det är även 

ett sätt att socialisera (Karnowski, Leonhard & Kümpel, 2018). Enligt Shensa, Escobar-Viera, 

Sidani, Bowman, Marshal och Primack (2017) är det inte hur mycket människor använder sig av 

sociala medier som är förknippat med risk för depressiva symtom utan hur de använder sociala 

medier; Exempelvis genom problematisk användning av sociala medier som förhindrar sömn, 

sociala interaktioner utanför internet och förminskad fysisk aktivitet (ibid.). Ungefär en tredjedel 

av européer använder sociala nätverk varje dag i något som kallas för digital revolution 

(European Commission, 2019). I åldersgruppen 15–24 är det tre av fyra som använder sociala 

medier dagligen. Audiovisuellt innehåll som erbjuds ökar och erbjuds i mer innovativa och 

kortare format. Samtidigt representerar mobilvideotrafik 55% av mobildatatrafik där det nu 

estimeras ske en ökning till 75% efter 2019. Konsumtionen av media som inte har en redaktör, 

ansvarstagare eller utgivare ökar också (ibid.). Att se grafiska bilder av våldsamma eller 

traumatiska händelser i media kan påverka människors hälsa negativt (Silver et al., 2013), i form 

av rädsla och upplevd ångest (Rubaltelli, Scrimin, Moscardino, Priolo & Buodo, 2018).  

Det räcker inte att tillsätta nya regler eller lagar för en sådan ny komplex miljö som beskrivits 

inom media (European Commission, 2019). Det måste finnas komplement till det i form av 

kritisk granskning eller kritiskt tänkande så mediekonsumenten blir empowered. Det är vad media 

literacy strävar efter. Begreppen media literacy handlar också om att vara medveten om vilket 

slags filter eller bubbla användare kan vara fast i, både av eget val eller av algoritmer som inte 

kan ses av användaren i digitala plattformen som bygger upp medieinnehållet efter användarens 
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egen smak (ibid.). Livingstone et. al. (2013) nämner även att brist på media literacy kan påverka 

bland annat lärandet, arbetet och samhället då komplexa meddelanden blir svårtolkade.  

Vår ambition är att studien ska tillföra ny kunskap över en grupp unga vuxna på ett gymnasium. 

Alla i målgruppen studerar tredje året på ett gymnasium i södra Sverige, därmed är deras ålder 

minst 18 år. Gruppen är av intresse för att de är i ett tidigt skede i sin identitetsprocess (Coyne, 

Padilla-Walker & Howard, 2013). Vi anser att kunskapen kan ge inblick i elevers uppfattningar 

kring kritiskt tänkande och hur det relaterar till material i olika medier. Det finns en konsensus 

över att empowerment är en nyckel för att återhämta sig från problem inom mental hälsa 

(Grealish, Tai, Hunter, Emsley, Murrells & Morrison, 2017). Teorin kan ge en individ verktygen 

som behövs för att kunna ta kontroll över sitt liv och göra välinformerade beslut gällande sitt öde. 

Empowerment kan agera som mediator för relationerna mellan olika psykologiska faktorer; 

Psykosociala, self-efficacy, tankesätt, hantering av problem och kontroll, mental hälsa och 

återhämtning från generella problem i livet (ibid.). Zimmerman (1995) anser att genom 

intrapersonell komponent, interaktions komponent och beteendekomponent kan forskare få en 

inblick i personens psykologiska empowerment. Den psykologiska empowerment är olika för 

olika personer och i olika kontexter samt förändras över tid.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med studien var att undersöka hur medias rapportering om extremism påverkar den 

upplevda psykiska hälsan hos unga vuxna.  

Forskningsfrågor: 

1. Hur beskriver unga vuxna extremism? 

 

2. Hur upplever unga vuxna sitt kritiska tänkande gentemot extremism i media? 

 

3. Hur upplever unga vuxna att deras psykiska hälsa påverkas av extremism?  

2. Bakgrund och tidigare forskning 
Under följande rubrik presenteras bakgrunden utifrån underkategorierna tillsammans med tidigare 

forskning; “Unga vuxna”, “Extremism”, “Medierapportering” och “Sociala medier och 

trovärdighet”. 

2.1 Unga vuxna 
Målgruppen unga vuxna är en grupp som beskrivs intressant på grund av deras utvecklingsfas 

(Coyne, Padilla-Walker & Howard, 2013). Det är en tid som handlar om identitetsexploration, 

primärt för kärlek, arbete och världsbild. Människor i denna fasen ser sig själv inte längre som 

barn men känner sig inte heller som vuxna. För denna period finns det en relativ frihet i 

jämförelse med ungdom och vuxenlivet. Friheten kan ge unga vuxna chansen att socialisera, söka 

upp och uttrycka sin autonomi samt utforska sin egen identitet. Unga vuxna kan även bygga upp 

samt upprätthålla sociala förhållanden (ibid.). Socialstyrelsen (2017) nämner att psykisk ohälsa 

bland unga vuxna i åldern 18–24 år har ökat med cirka 70% mellan åren 2006–2016. Några 
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orsaker till detta är ökat antal diagnoser för depressioner och diverse ångestsyndrom. 

Socialstyrelsen (2017) påtalar att siffrorna ser ut att öka i framtiden, detta på grund av ökat antal 

diagnoser. Vidare sker spekulationer för ökningen av psykisk ohälsa ifall det har med unga 

vuxnas levnadsvillkor att göra som t.ex. miljön där barn och unga vuxna vistas inom (ibid.). 

Coyne et al. (2013) menar att unga vuxna spenderar mycket mer tid på att ta del av media än 

någon annan aktivitet, exempelvis skola, jobb eller att umgås med vänner. Media är en del av 

människors socialisering. Unga vuxna kan själva söka upp media som tillgodoser deras behov. 

De kan även söka upp grupper på det viset som ger dem känslan av att tillhöra en gemenskap. 

Individer kan söka upp media som hjälper dem att utforska sin identitet, speciellt när det kommer 

till etnicitet, kön och sexualitet. Att utforska den egna identiteten är viktigt men media delar ofta 

en missledande eller vinklad bild av verkligheten vilket har stor betydelse när individer inte har 

tillgång till ytterligare information som kan hjälpa unga vuxna att tänka mer kritiskt till materialet 

som delas i media (ibid.).  

2.2 Extremism 
Benämningen våldsbejakande extremism används för de grupper som använder eller är positivt 

inställda till våld som metod för deras mål (Statens medieråd, 2013). I Sverige bedöms det finnas 

tre olika former av våldsbejakande extremism (Socialstyrelsen, 2017). Dessa är den autonoma 

miljön, vit makt-miljön och våldsbejakande islamistiska miljön. Extrema ideologier kan för en 

individ stärka tron om "vi och dem". Individens uppfattningar kan bekräftas av den extrema 

gruppen och således kan hen tillhöra ett "vi", för att känna tillhörighet till en grupp. Att förutse 

och förstå de som ansluter sig till extrema miljöer är ett komplicerat fenomen. Socialstyrelsen 

(2017) nämner ett antal faktorer som kan uppmärksammas i det förebyggandet arbetet mot 

extremism. Dessa är ett behov att tillhöra en gemenskap, status och erkännande, finna mening 

med tillvaron och behov av goda familjerelationer (ibid.). Bortsett från extremism så finns det två 

olika begrepp som kan kopplas ihop med extremism, radikalism och terrorism (Statens medieråd, 

2013). Radikalism behöver inte kopplas till varken religion eller någon ideologi och 

nödvändigtvis inte avvikande från demokrati. Statens medieråd (2013) menar att radikalismen 

resulterar i extremism då våld kan användas som strategi. Terrorism å andra sidan kan beskrivas 

som en del av extremism där våld används mot civilbefolkningen såväl som meningsmotståndare. 

Individer som är utanför konflikten löper således större risk för våld vid terrorism än extremism 

(ibid.). Vidare beskriver Socialstyrelsen (2017) terrorism som våld med syfte att påverka 

politiken eller samhället i ett land som kan drabba alla individer i samhället.  

Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) (2016) är extremism relativt 

obekant som begrepp för ungdomar. De nämner att under projektet anordnades diskussions-

tillfällen lämpligt att kontextualisera och förklara tydligt vad det innebar. MUCF (2016) skriver 

att det gjordes många förknippningar till terrorism, IS, al-Qaida men även Breivik och 

Trollhättan-attentatet. Ur ett genusperspektiv menar MUCF (2016) att ungdomar som stämmer 

överens med stereotyper riskerar i större utsträckning att använda våld. De som har fasta 

stereotypa bilder av kön riskerar i större utsträckning att påverkas av propaganda som är riktat 

mot dem i olika extrema miljöer. MUCF (2016) anser därmed att det är av stor vikt att utmana de 

existerande könsrollerna och stereotyperna, detta också i koppling till propaganda (ibid.).  

Enligt Skolverket (2018b) är skolan en relevant arena för att motverka och förebygga extremism. 

Skolverket (2018b) nämner att utbildning och trygghet i skolan kan vara förebyggande faktorer i 
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arbetet mot att eleverna ansluter sig till våldsbejakande extremism. Skolan ska värna demokratin 

och ge goda förutsättningar för utbildning, uppfostran och anpassning i samhället. Enligt 

Skolverket (2018b) anser Regeringen att skolan har en väsentlig del i att förebygga extremism. 

Däremot har skolor inget uttalat krav att de måste förhindra brott. Fokuset ligger på att skapa en 

trygg och säker miljö där ingen ska utsättas för våld eller annan kränkande behandling. Skolan är 

väsentlig i att framföra demokratiska tankegångar, sedan kan skolan motverka utanförskap och 

kriminalitet genom att tillåta eleverna delta i samhället. Niemi, Benjamin, Kuusisto och Gearon 

(2018) skriver om hur utbildning kan motverka ideologisk extremism. Ur ett internationellt 

perspektiv har rädslan för extremism och propaganda om extremism ökat. Flera av de nuvarande 

strategierna lägger fokus på utbildningsinstitutioner. Utbildning och länder skiljer sig över 

världen. Till exempel spelar religion en större roll i vissa länder medan i andra länder är 

relevansen mindre. Niemi, Benjamin, Kuusisto och Gearon (2018) nämner att Islam som religion 

i Pakistan används för att stärka de muslimska identiteterna hos studenterna medan exempelvis i 

Frankrike där religionen ska hållas privat. För att minska dragningen till våldsbejakande 

ideologier kan resiliens mot extrema tankegångar användas genom att sprida kunskap om 

internationella rättigheter, olika världsbilder, religioner samt att bidra med en positiv bild av hur 

skolan är som en trygg och social miljö (ibid.). Att förutspå extremism är komplicerat men det 

finns utbildningsstrategier för detta. Dessa strategier kan användas av lärare i allmänhet för att 

tyda möjliga tecken på radikalisering. Strategierna har blivit kritiserade då det finns risk för att 

felaktigt anklaga någon som extremist (ibid.).  

Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2013:81) har det förebyggande arbetet mot extremism 

förändrats. Ett sätt är att förändra hanteringen och genom att få unga människor med radikala 

åsikter att mötas utan våld. Ifall elever får verktyg att tänka kring media- och informations-

kunnighet (MIK) kan det stärka dem till att bli demokratiska medborgare och stärka deras 

motståndskraft mot extremism (Statens medieråd, 2013). Enligt regeringskansliet (Ds 2014:4) 

kan en radikaliseringsprocess innebära att personen tar till sig en ideologi och sedan tolkar 

omvärlden men personen kan också tolka omvärlden utifrån en ideologi och reflektera att enbart 

våld kan vara till hjälp för att förändra samhället. Ungdomar med ett utanförskap, svag självbild 

eller vill vara en del av någonting kan söka sig till extremism för att tillgodose behoven (ibid.). 

Medelåldern för att rekryteras till extremistgrupper är 15–19 år förutom för IS där medelåldern är 

36 år (ibid.). Enligt statens offentliga utredningar (SOU 2013:81) är lockelsen till extremism ett 

komplext fält och varje fall måste hanteras olika. Människorna som kan dras till extrema 

situationer kan vara utsatta människor i samhället, de som söker efter spänningen eller människor 

som saknar socialt stöd (ibid.). Vidare framför Nationellt centrum för terrorhotbedömning (2019) 

att motgångar i asylprocessen eller psykisk ohälsa kan medföra att en redan radikaliserad person 

kan utföra terrorattentat.  

2.3 Medierapportering 
Massmedia har makten att göra en lokal nyhet till en global sensation (Silver et al., 2013). Det är 

ett utmärkt verktyg för att sprida information och filantropi, men det ger också en risk för att en 

negativ impakt som endast skulle röra lokalbefolkningen i stället sprider sig till individer som inte 

var direkt påverkade av det som rapporterades. Det kan leda till ett kollektivt trauma när en 

våldsam attack ses och sprids, när våldsamma bilder och videor visas för att beskriva något 

fientligt och farligt (ibid.).  
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Det som påverkar vilka attacker som uppmärksammas under reportage och rapporteras är vilka 

som attackerade, om någon blev arresterad och hur många som dog (Kearns, Betus & Lemieux, 

2019). I USA fick attacker genomförda av Muslimer 357% mer medieuppmärksamhet än andra 

attacker. Den höga procentsiffran baserat på förövarens religion är en förklaring på den ökade 

rädslan för “den muslimska terroristen” i USA, medan andra hot ignoreras. Hade media 

rapporterat mer jämlikt över de olika attackerna så hade kanske mediepublikens bild av 

verkligheten varit annorlunda (ibid.). Ett annat exempel på detta fenomen är om kvinnor i media. 

Kvinnor finns inom terroristgrupper både historiskt men även i modern tid (Nacos, 2005). Trots 

det tenderar media att rapportera kvinnliga terrorister annorlunda än manliga. De ses som 

inkräktare i en manlig domän. Media kan ofta porträttera kvinnor utefter de normer som existerar 

i samhället, något som terroristgrupper påstås vara medvetna om och utnyttja genom att 

exploatera könsstereotyper som media förstärker (ibid.). Den allmänna åsikten om immigranter i 

Europa har påverkats av media, även om hur immigration och migrationsgrupper skildras i media 

skiljer sig åt, finns det fortfarande ett mönster (Eberl et al., 2018). Immigranter och människor av 

annan etnicitet eller religion kan underrepresenteras och visas i negativa perspektiv trots att media 

skildrar grupperna olika beroende på deras bakgrund. Framställningen är alltid centrerad kring 

konflikt. När media skildrar ett sådant budskap och populationen i Europa exponeras så kan det 

leda till ökade negativa attityder gentemot migration. Det sker på ett sätt som kan styrka vissa 

stereotyper som finns och influera hur människor väljer att rösta i politiska val (ibid.). Bara 

genom att betona exempelvis etniciteten i ett mediereportage kan det öka mediepublikens 

fientlighet vilket ökar anti-immigrationsattityder (Eberl et al., 2018). Effekten som media ger kan 

till och med påverka individers beteende. En debatt om asylsökande i Tyskland ledde till en 

ökning av högerextremt våld, en trend som delvis kan förklara ökningen av högerextremistiskt 

våld i Västeuropa. Medieuppmärksamhet kan minska oron över exempelvis immigranter när det 

finns aktörer med i medieinslaget som faktiskt är immigranter. Samtidigt kan det leda till att 

människor får en ökad tendens att rösta för partier med en anti-immigrationsattityd, bara genom 

kvantiteten av nyheter i media över ämnet. Men detta kan kopplas till relationen mellan 

immigration och kriminalitet i nyheterna (ibid.). 

 

Att se traumatiska händelser kan påverka både den fysiska och mentala hälsan, även till individer 

som indirekt tog del av händelsen genom massmedia (Silver et al., 2013). Forskning har påvisat 

medias roll i mental hälsa, specifikt när det kommer till grafiska bilder av våldsamma händelser. 

Det kan leda till påträngande emotionella minnen. Spekulationen kring detta är att grafiska bilder 

av traumatiska händelser kan leda till en stressrespons i människor, stor nog för att trigga en 

psykologisk process som ökar risken för att individer utvecklar andra hälsoproblem under längre 

tid. Under en undersökning om akuta stressresponser efter sändningar kring 11 september-

attackerna och Irakkriget mätte forskarna om deltagarna upplevde ångest, påträngande syndrom 

och om deltagarna hade återupplevelser av händelsen som sändes under 11 september-attackerna. 

Överlag var det 11,85% av deltagarna som mötte kriterierna för hög akut stressrespons. De som 

rapporterade att de tittade på mediasändningar fyra timmar eller mer hade 51% högre chans att 

falla under kriterierna för åkomman. Akut stressrespons mättes även för sändningarna av 

Irakkriget med speciell fokus på just kriget. Mätningen gällde för när kriget just hade börjat och 

fick resultatet att 7,3% av deltagarna föll inom kriterierna för hög akut stressrespons. Precis som 

med föregående nämnda mätning var det deltagarna som tittade på fyra timmar eller mer som 

hade högre tendens för att möta kriterierna för åkomman, tillsammans med frekvensen av bilder 

från kriget som syntes i media. Medieinnehåll gällande kriget gav 40% högre chans till att möta 

kriterierna till åkomman med två speciella bilder som ansågs vara triggande. Det var bilden av 

allierade fångar i kriget och bilderna av döda barn från Irak. Syndrom undersöktes även för 
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posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som visade sig ha en korrelation till antalet timmar av Tv-

tittande och hur ofta bilder från kriget sågs, något som resultatet antyder kan betyda att bilder från 

media självständigt och indirekt associeras med PTSD; Delvis med hjälp av akut stressrespons 

och media (ibid.).  

Medienyheter kan påverka människors sociala normer, åsikter och attityder även om det inte är 

medierapporteringens avsikt (Hoewe & Sherrick, 2015). Media beskrivs inte som typiskt 

övertygande men kan fortfarande påverka individers uppfattningar. Om media rapporterar om ett 

negativt inslag kommer publiken förmodligen att reagera negativt medan ett positivt inslag skapar 

en positiv respons till ett reportage. Sporrong (2016) beskriver begreppet konfirmeringsbias som 

innebär att personer undviker information som går emot deras teorier och tar till sig information 

som bekräftar deras teorier. Det tillsammans med redan etablerade samhällsuppfattningar eller 

normer kan forma hur publiken reagerar till media (Hoewe & Sherrick, 2015). Media kan även 

influera formationen av den allmänna ordningen inom till exempel politiska frågor och hur 

människor uppfattar politiska kandidater, vilket innebär att medias rapportering kan påverka 

människors allmänna åsikt (ibid.). Den subjektiva normen som skapas ur detta förlitar sig på 

influenser av familj, vänner och diverse medieinnehåll som ger den sociala kontexten för 

individen (Hoewe & Sherrick, 2015). Bergsma (2004) förklarar att minoritetsgrupper som 

porträtteras i media kan få stressande livshändelser kopplade till deras minskande hälsa och 

sociala status, upplevda förtryck och maktlöshet som kan leda till depressiva symptom.  

2.4 Sociala medier och trovärdighet 
Media kan, som tidigare nämnt, påverka åsikter men det kan även senare påverka hur människor 

beter sig (Hoewe & Sherrick, 2015). Genom att gilla, dela, tweeta och liknande kan individer dela 

med sig av information och interagera online (Karnowski, Leonhard & Kümpel, 2018). En 

individs politiska intressen och deras medieanvändning har en korrelation. De med politiska 

intressen delar mer troligt med sig av nyheter och är mer benägna till att dela inlägg. Det är ofta 

dessa individer som har sociala bokmärken i sin tidslinje på sociala medier, inte alltid endast för 

nyhetens skull utan för att kunna socialisera med personer som lämnar kommentarer på inlägget. 

Bilden är ofta mer dominant än text för att det är en mer grafiskt synlig och iögonfallande 

kommunikation som snabbt kan ses och “läsas” av andra (ibid.). Social media har blivit en 

integrerad del för hur människor använder och hanterar nyheter online (Karnowski, Leonhard & 

Kümpel, 2018). Det påverkar hur individer konsumerar, hittar och delar med sig av olika nyheter 

på ett nytt sätt genom sociala medier. Det är ett nytt beteende för hur medieanvändning i ett tidigt 

skede av samhällsdiffusion. Det kan till exempel vara ett sätt för människor att socialisera och 

söka samt dela information online (ibid.).  

Sociala medier har kännetecken som gör det lättare att förstärka personliga influenser och 

möjligtvis öka chansen för spridningen av partisk information, vilket kan leda till att användare är 

mer benägna att ta del och sprida vidare inlägg som inte ger hela sanningen (Anspach, 2017). 

Diskussioner och medhåll online kan påverka vilket innehåll individer väljer att ta del av när det 

kommer till sociala medier. Det kan till och med betyda mer än deras egen partiska selektivitet 

när det kommer till innehållsval. Dock är detta en effekt som endast är effektiv om individen ser 

innehåll som kommer från någon ur deras sociala liv, som till exempel vänner eller familje-

medlemmar (ibid.). En okänd person som delar något kan få mindre trovärdighet medan vänners 

delning kan upplevas mer som pålitliga (Werner, 2016). Bergsma (2004) beskriver hur den 
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sociala miljön, i detta fallet online, kan påverka en individs upplevda hälsa. Kunskap om media 

kan öka motståndet mot sociala miljöer som negativt påverkar den upplevda hälsan kopplade till 

exempelvis, social status eller känslan av maktlöshet (ibid.). 

3. Teoretisk referensram 
Under följande rubrik presenteras teoretiska referensramen utifrån teorierna media literacy samt 

empowerment.  

3.2 Empowerment 
Empowerment ses som ett mångtydigt begrepp som kan vara svårt att översätta till svenska 

(Rønning, 2007). Askheim (2007) för fram att power kan tolkas som makt, kraft eller styrka. 

Empowerment kan tydas som att maktlösa grupper kan tillförskaffa sig mer makt både som ett 

kollektiv men också inifrån sig själva. I och med detta anser vi att empowerment är av relevans 

för individers hälsa, då makt är en väsentlig del för att påverka sin tillvaro. Enligt Eriksson (2015) 

kan empowerment ses som medinflytande, möjliggörande, bemyndigande eller egenmakt. Løken 

(2007) beskriver att det är en medvetandegörande process där personen kan skaffa sig kunskap 

och färdigheter att uppnå ett mål. Ett empowerment arbete kan bestå av att stärka människors 

tilltro och förmåga till att förändra sin livssituation och att medvetandegöra samhällsstrukturer 

som kan påverka individen (Askheim & Starrin, 2007). Eriksson (2015) beskriver att 

empowerment kommer ursprungligen från Freires syn kring kritiska medvetenhet där kunskap 

hos individen kan förändra samhället. Tengqvist (2007) menar att empowerment kan få utsatta 

grupper att kunna förändra sina egna liv och samhällsstrukturer. Eriksson (2015) nämner att 

bristande delaktighet och makt har ett samband kring ohälsa. Makt utifrån empowerment kan ses 

på tre olika sätt. Först är makt över individen vilket innebär ett utövande av kontroll över någon 

annan person. Andra är makt med, vilket innebär att det med hjälp av sociala relationer kan 

förstärka individens kontroll. Tredje sättet är makt inom individen vilket innebär att makten finns 

inombords hos individen, tillit till sig själv, självkänsla och självkännedom (ibid.). Tengland 

(2013) menar att livskvaliteten kan påverkas beroende av kontrollen hos individen och gruppen. 

Faktorer som kan bidra positivt med kontroll av livskvaliteten och därmed ge ökad empowerment 

är bland annat kunskap av olika slag som ökad medvetenhet, autonomi, självförtroende, 

självkänsla, möjligheter och frihet (ibid.).  

Higgins och Begoray (2012) menar att det är oklart om ungdomar lär sig reflektera och hur de lär 

sig reflektera kring medierapportering. Vidare skriver Higgins och Begoray (2012) att 

empowerment bör ingå det vill säga att utgå ifrån kritisk medvetenhet och ökad self-efficacy hos 

eleverna för att kunna förändra teoretisk kunskap till praktisk tillämpning. Då medier har 

utvecklats bör fokus ligga kring kompetensen att kunna förstå intryck från de olika medierna och 

reflektionen av innehållet hos ungdomarna. Talib (2018) förklarar att ungdomarna föds in i den 

digitala världen men färdigheter kring det kritiska tänkandet uteblir. Utifrån Zimmerman (1995) 

kan empowerment ses som en process eller utfall utifrån individnivå, organisationsnivå eller 

samhällsnivå och där varje nivå kan förändra frågor som påverkar dem. Varje nivå har ett 

ömsesidigt band mellan varandra och kan påverka varandra. Zimmerman (1995) förklarar att 

psykologisk empowerment (PE) hänvisar till empowerment inom den individuella analysnivån. 

Termen PE används då den omfattar ett bredare fält samt bejakar både tanke och beteende, vilket 

Bergsma (2004) menar på är ett huvudfokus inom media literacy. Psykologisk empowerment kan 

skapa högre upplevd personlig kontroll, en proaktiv inställning till livet samt en kritisk förståelse 
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av den sociopolitiska miljön (Bergsma, 2004). Zimmerman (1995) förklarar att inom begreppet 

PE finns tre komponenter: intrapersonell komponent, interaktionell komponent och 

beteendekomponent. Inom intrapersonell komponent finns upplevd kontroll, self-efficacy, 

motivationskontroll och upplevd kompetens. Zimmerman (1995) påtalar också att perception 

finns inom det intrapersonella då det är ett grundelement som ger initiativ för människor till att 

engagera sig i ett beteende och därigenom kunna påverka till ett önskvärt utfall. Inom 

interaktionell komponent finns kritisk medvetenhet, casual agents som innebär att ha en förståelse 

av faktorer som kan influera sin tillvaro (borgmästare, naturhändelser, organisationsförändring), 

kompetensutveckling, kunna använda samma kompetens inom olika kontexter och resurs-

mobilisering. Den interaktionella komponenten handlar om människors förståelse för samhället 

och socialpolitiska frågor som rör samhället. Inom beteendekomponent finns samhällsmedverkan, 

organisationsdeltagande och coping-beteenden. Beteendekomponenten handlar om de handlingar 

individen gör för att direkt påverka önskvärt utfall. Den mentala hälsan är relaterad till PE och 

kan ses utifrån frånvaro av sjukdom eller närvaro av hälsosamma tankar eller beteenden. 

Zimmerman (1995) menar på att psykologisk empowerment är mer än den intrapersonella 

komponenten, det krävs också att studera beteendekomponenten och interaktionella komponenten 

för att kunna mäta det som avses mätas inom PE. Rissel (1994) beskriver att det finns ingen 

dokumentation för att psykologisk empowerment bidrar till en högre fysisk hälsa dock finns det 

belägg för att grupper som upplever mindre makt rapporterar en högre ohälsa. Personer som 

arbetar hälsopromotivt kan agera som facilitator och bidra till processen genom uppmuntrande 

och stöd för samhällsinitiativ som främjar politisk aktivitet (ibid.). Empowerment kan också 

tydliggöra för områden som kräver utveckling och bidrar till effektivare hantering vid 

påfrestningar (Hedegaard, 2005). Bergsma (2014) påtalar att resultatet av psykologisk 

empowerment är social förändring, förändringen kan ha olika former och behöver inte resultera i 

en maktkamp.  

Zongchao (2015) menar på att empowerment kan ta olika skepnader för olika personer. Det finns 

individuella faktorer som ålder, kön och socioekonomisk status som kan påverka hur 

empowerment upplevs och ageras utefter. Men empowerment kan ta en annan skepnad beroende 

på kontexten. Psykologisk empowerment är inte av statiska drag utan förändras genom tid. 

Zongchao (2015) genomförde en kvantitativ studie för att se ifall användare inom sociala medier 

påverkar intrapersonell och interaktionell empowerment samt hur det skiljer sig mellan 

människor som var aktiva eller passiva på sociala medier. Studiens resultat påvisar att aktiva 

användare av sociala medier hade en positivt koppling till både intrapersonell empowerment och 

interaktionell empowerment medan passivt användande av sociala medier var enbart positivt 

kopplat till interaktionell empowerment men inte till intrapersonell empowerment (ibid).  

3.3 Media literacy 
Media literacy anses vara ett paraplybegrepp (European Commission, 2019). Media literacy 

innehåller all teknisk, social, kognitiv, kreativ och medborgerlig kapacitet som tillåter människor 

i samhället att komma åt media och ha en kritisk förståelse av media samtidigt som de vet hur de 

ska hantera den. Alla kapaciteterna tillåter medborgare att delta i den ekonomiska, sociala och 

kulturella aspekten av samhället samtidigt som de kan vara delaktiga i den demokratiska 

processen (ibid.). Media innefattar sändningar, radio och press och andra källor som anses vara 

traditionell media som till exempel affischreklam. Den innehåller också internet och sociala 

medier. Media literacy kan ha olika betydelser och definitioner i olika länder. Det är också ett 

begrepp som växer och förändras med samhället såväl som framstegen för teknologi. En 
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nyckelkomponent som alla olika definitioner av begreppet har är det kritiska tänkandet av 

mediekonsumenten (ibid.).  

 

Brist på media literacy kan bli problematiskt i samma anda som traditionellt tryck för den som 

inte var skriv- och läskunnig (Livingstone et al., 2013). Kostnaden av denna brist för individer 

och grupper, eller till samhället i stort av att inte kunna tolka det komplexa medielandskapet är 

impakten det kan lämna på människans lärande, arbete och fritid (ibid.). Människor i samhället 

kan med god media literacy tillskaffa sig information, söka upp ny information och ifrågasätta 

medieinnehåll (European Commission, 2019). Det kritiska tänkandet är av vikt i detta moment av 

införskaffning samt delning av information. Mediekonsumenten behöver förståelse för hur media 

fungerar och hur mediemeddelanden är konstruerade för att kritiskt kunna granska och ifrågasätta 

dem. Media literacy är ett verktyg som samhällets medborgare behöver för att kunna vara kritisk 

och aktiv i ett samhälle som allt mer förlitar sig på teknologi och media för att sprida information 

och idéer. I begreppet ingår även critical digital literacy (ibid.). Talib (2018) menar att critical 

digital literacy kan uppmuntra elever till att vara kritiska och analysera texter som finns på 

internet (ibid.).  

 

Media literacy har blivit en nödvändighet i respons till ett allt mer komplext medielandskap under 

ständig förändring, något som kommit till dels på grund av den digitala revolutionen och 

utvecklingen men också för att beteenden och attityder för människor i samhället förändras 

(European Commission, 2019). Den digitala revolutionen frambringar medias roll ännu mer när 

internet absorberar kulturella inslag från filmer, musik och reklam som i sin tur utvecklas 

ytterligare i cyberspace med egna framväxande kulturer och pedagogiska inslag (Kellner & 

Share, 2007). Den digitala revolutionen går inte att frånkomma, till exempel genom användning 

av mobiltelefoner (European Commission, 2019). Revolutionen har delvis påverkat människors 

attityder och beteendeförändringar (ibid). Mediekultur kan argumenteras som en form av 

pedagogik som lär samhället vad som är accepterat eller ej vad gäller beteende, värderingar, 

könsroller och ger kunskap om världen till individer som ofta inte är om medias påverkan som 

ofta absorberas omedvetet (Kellner & Share, 2007). Det är därför det är viktigt att vara kritisk 

gentemot media för att kunna analysera den konstruerade innebörden av media, hur det påverkar 

och undervisar sin publik, gällande budskap och värderingar (ibid.).  

 

Det krävs ett kritiskt synsätt för att kunna se under ytan på språkets roll och hur saker 

kommuniceras för att kunna känna igen relationen mellan makt och dominans inom media 

(Kellner & Share, 2007). Beroende på vem som har makt och influerar media kan det finnas 

dolda budskap om ideologier gällande vit makt, kapitalistiska patriarkatet, homofobi, klassism 

eller andra förtryckande krafter (ibid.). Människan är inte en passiv mottagare av media utan även 

skapare av medieinnehåll och källor som vid användning av sociala medier (European 

Commission, 2019). Enligt en definition av media literacy så består den av en rad kompetenser 

inom kommunikation, där färdigheten att hitta, analysera, utvärdera och kommunicera innefattas 

(Kellner & Share, 2007). Det är vanligt att se olika nyheter genom sociala medier i stället för de 

mer traditionella källorna (European Commission, 2019).  

 

Det finns antydningar att ökning av ungdomars media literacy leder till ökad empowerment som 

gör att de blir mer uttryckta deltagare i deras lokala och globala multimedierealitet (Livingstone 

et al., 2013.). Media literacy, empowerment och folkhälsan är sammanlänkade, genom 

konsekvenserna som känslan av makt eller maktlöshet ger, där empowerment är ett verktyg som 

kan frambringa personlig samt social förändring (Bergsma, 2004). Komponenter inom 
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empowerment och media literacy etablerar en pedagogisk länk där de båda ger kraft för att motstå 

påfrestningar som ger en känsla av maktlöshet. Media literacy kan motverka rollen som sociala 

miljöer kan ha för att minska en individs upplevda hälsa, exempelvis för minoritetsgrupper som 

konfirmerat flera stressande livshändelser kopplade till deras minskande hälsa och sociala status, 

upplevda förtryck och maktlöshet som kan leda till symtom av depression (Bergsma, 2004). 

Promotionen av media literacy ger en ökad chans till empowerment, inkludering och 

medborgarskapskänsla. För att uppleva empowerment krävs det att det existerar inom kontexten 

där människor lever för att de ska uppleva att de, “kan göra vad de gör bäst”. Men det finns en 

signifikant klyfta mellan medias tillgänglighet och den informerade användningen inom Europa, 

något som kan kopplas till komplexiteten inom medias teknologi (ibid). Både media literacy och 

folkhälsa använder ett universalistiskt tillvägagångssätt i stället för ett undantagssynsätt för att 

närma sig problem som ligger inom systemet (Bergsma, 2004). Precis som sämre hälsa kan vara 

en konsekvens av bristande tillgång till sjukvård säger media literacy förespråkare att oförmågan 

att förstå mediekultur, kritiskt granska och få tillgång till den, är ett systematiskt problem. Det är 

alltså inte orsakat av individen även om det kan vara en reflektion av dem som en konsekvens av 

system de befinner sig i. Dessa problem är ekonomiska, politiska och sociala med regionala, 

nationella och globala dimensioner (ibid.). 

 

Efter den givna informationen gällande begreppet media literacy ska det nu knytas till relevansen 

och varför det är ett sådant viktigt begrepp för att undersöka hur medias rapportering om 

extremism påverkar elevers upplevda psykiska hälsa. Media literacy är ett begrepp som varit 

omdiskuterat för att kunna bekämpa radikaliseringen, förespråka fundamentala rättigheter och 

förebygga hets mot folkgrupp (European Commission, 2019). Det är inte bara viktigt att 

förespråka kritiskt tänkande för vad som finns tillgängligt inom media utan även över vad 

användarna själva skapar. Information, kommunikation och media kan vara verktyg för 

empowerment när människor som känner sig marginaliserade eller missrepresenterade i media 

själva kan använda sig av media literacy för att dela sina egna upplevelser och bekymmer med 

omvärlden (Kellner & Share, 2007). Europeiska kommissionen (2019) uttrycker att uppmuntran 

för hat online kan leda till våldsamma handlingar. Det finns yttrandefrihet, men det ursäktar inte 

den antisemitiska diskursen online som ger rötter till våld på grund av hat utanför den sociala 

plattformen. Det finns guider från Europarådet för mänskliga rättigheter som internetanvändare 

samt en årsbok från 2016 om media literacy och information literacy som är specifikt dedikerad 

till att stärka mänskliga rättigheter och bekämpa radikalisering och extremism (ibid.).  

 

Kärnan i media literacy är mediekonsumenternas kritiska tänkande gentemot media. För 

målgruppen unga vuxna, är media en stor del av vardagen; För att socialisera, för deras 

identitetsprocess eller finna tillhörighet inom en grupp (Coyne et al., 2013). Media är en del av 

denna gruppens socialisation (ibid.) men den har fortfarande en tendens att vara vinklad eller 

rapportera ojämlikt för olika grupper (Kearns, Betus & Lemieux, 2019). Media kan som tidigare 

nämnt påverka hälsan negativt genom stress, oro eller rädsla men den kan också påverka 

beteenden och attityder vilket gör det ännu viktigare med media literacy som ger dem verktygen 

att ifrågasätta medias innehåll samtidigt som det kan öka deras känsla av empowerment (ibid.).  
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4. Metod  
Under följande rubrik presenteras metodavsnittet med underrubrikerna; “Vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter och design”, “Urval”, “Datainsamling”, “Databearbetning och analys” samt 

“Etiska överväganden”.  

 

4.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter och design 
Kvalitativ metod innebär att studera hur människor tänker och tolkar kring ett ämne eller 

fenomen (Ahrne & Svensson, 2015). Då vi vill utforska hur unga vuxna tänker och reflekterar 

kring extremism och medieexponering har en kvalitativ metod valts. För insamling av data valde 

vi att utföra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuer kan med fördel 

användas för att skapa diskussion ur en gemensam grupp och få fram olika perspektiv kring 

fenomenet (Dahlin-Ivanoff, 2015). Vi har valt att utföra fokusgruppsintervjuer då intresset är att 

studera deltagarnas uppfattningar gällande studiens syfte genom deras gemensamma samtal och 

interaktioner. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är socialkonstruktivistisk, där studien 

kan ge en inblick i hur gruppen tillsammans skapar och upprätthåller kunskap i samspel med 

andra i gruppen (Dahlin-Ivanoff, 2015). Socialkonstruktivism används i studien för att behandla 

interaktioner mellan deltagare, människor och ickemänskliga enheter (Steins & Edwards, 2010). 

Det är interaktionsprocesserna som ger basen för hur aktörerna agerar inom en social 

konstruktion som formar deras vardagsverklighet (ibid.). Utgångspunkten valdes för att vi 

argumenterar för att media kan anses vara den ickemänskliga enheten för den sociala 

konstruktionen i de unga vuxnas vardag. Designen för studien är deskriptiv och kommer med 

hjälp av de valda teorierna att skapa grunden för tolkning, resultat och slutsatser. Den deskriptiva 

kvalitativa designen tillåter deltagarnas egna uppfattningar och tankar att framhävas samtidigt 

som syfte och frågeställningar besvaras (Neergaard, Olesen, Andersen & Sondergaard, 2009). 

Eftersom studien ämnar besvara hur medias rapportering av extremism påverkar unga vuxnas 

upplevda psykiska hälsa passar denna design för att undersökningen genomförs med 

fokusgruppsintervjuer. Vi har också använt en abduktiv ansats vilket innebär att forskaren växlar 

mellan empiri och teori (Svensson, 2015). Abduktion valdes för att kunna svara gentemot syftet 

och frågeställningarna samtidigt som deltagarnas tankar, känslor och upplevda hälsa har beaktats. 

Genom att växla mellan empiri och teori kan studien justeras och den senare analysens tolkning 

anpassas.  

4.2 Urval 
Studien har utförts utifrån ett tvåstegsurval. Tvåstegsurval innebär att först undersöka och göra ett 

urval kring vilka miljöer eller organisationer som finns tillgängliga för att sedan kunna göra ett 

urval av intervjupersonerna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Valet av organisation och 

miljö grundar sig i att finna unga vuxna som har kontakt med massmedia samt ingår i kategorin 

unga vuxna eftersom att de befinner sig i en utvecklingsfas. Gruppen var av intresse för att de 

exponeras av media och ingår i en övergångsålder mellan ungdom och vuxen. Målgruppen 

befinner sig inom arenan skola. Då skolor har kritiskt tänkande implicit i styrdokumenten 

(Skolverket, 2018a) och är en del av våra forskningsfrågor, har vi tagit det beaktat i vårt val av 

organisation. Då vår studie inte strävar efter att finna likheter eller olikheter mellan deltagarnas 

uppfattningar, blev fokus att lokalisera en skola. Svensson och Ahrne (2015) beskriver att fokus 

riktat kring en miljö kan vara fördelaktigt genom att forskaren kan få en större insyn i fenomenet, 

samt underlätta för ekonomiska och praktiska skäl. I vår studie fick vi tillgång till en skola genom 

kontaktpersonen från Räddningstjänsten Väst. Då studien riktar sig till individer som befinner sig 
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i en övergångsålder mellan ungdom och vuxen, valdes en klass ut i årskurs 3 på en gymnasieskola 

av ytterligare en kontaktperson i skolan. Deltagarna kan tillsammans skapa ny kunskap utifrån ett 

samspel mellan varandra (Dahlin-Ivanoff, 2015). Urvalet av individer som deltog i fokusgrupps-

intervjuerna grundade sig i två kriterier; Deltagarna skulle samtycka till deltagandet och vara över 

18 år. Dahlin-Ivanoff (2015) nämner att det är av stor vikt att begrunda homogeniteten och 

heterogeniteten inom gruppen som ska diskutera ämnet. Det målgruppen har gemensamt är ålder, 

studerar Samhällsvetenskapsprogrammet och har tillgång till media. Skillnaden i fokusgrupperna 

var att fler kvinnor valde att delta än män och människor av annan etnicitet var en minoritet i 

grupperna. Ett mindre antal intervjupersoner kan underlätta för att få alla personer att delta i 

diskussionen (ibid.). Vi valde att utföra fem fokusgruppsintervjuer med tre till sex personer i 

varje grupp. Dahlin-Ivanoff (2015) nämner att gruppkonstellationer kan variera beroende på 

vilken forskare som tillfrågas men konstaterar att allt mellan fyra till tolv deltagare är acceptabelt. 

Mindre grupper kan användas när deltagaren är utsatt och kan ge mer samtalsutrymme för varje 

individ (ibid.). Studien hade inget bortfall av personer som inte uppfyllde kraven för att delta. Det 

var unga vuxna som självmant valt att delta som fick komma för att intervjuas i grupp under 

dagen. Studien hade inget satt antal deltagare som krävdes till studien utan var mer flexibel. 

Därför finns det inget tydligt bortfall av deltagare som inte ville eller kunde delta. Fokusgrupps-

intervjuerna bestod av fem olika grupper med totalt 24 personer (se tabell 2).  

Tabell 2 - Antal deltagare, kön, grupper och tid. 
 

Män Kvinnor Tid 

Grupp 1 0 5 19 min 

Grupp 2 0 3 26 min 

Grupp 3 2 3 17 min 

Grupp 4 3 3 37 min 

Grupp 5 1 4 33 min 

Totalt 6 18 2h 12 min 

 

 

4.3 Datainsamling 
Metoden för insamling av data bestod av semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupps-

intervjuer kan med fördel användas för att skapa diskussion ur en gemensam grupp och få fram 

olika perspektiv kring fenomenet (Dahlin-Ivanoff, 2015). Intervjuguidens frågor var öppna för att 

ge utrymme för deltagarnas tankar och uppmuntra till samtal (se bilaga 1). Öppna frågor kan få 

diskussionen att utvecklas. Sedan kan även frågorna kompletteras med följdfrågor, för vidare 

utveckling av resonemanget (Johansson, Nyman & Josephsson, 2017). Följdfrågor användes för 

att skapa en djupare förståelse inför ämnet som diskuterades. Det var totalt nio frågor med 

anknytning till extremism, hälsa och media. Intervjuguiden utformades utifrån syfte och 

forskningsfrågor.  

 

Intervjuerna ägde rum på samma skola som deltagarna studerade på. De fem olika intervjuerna 

utfördes under en arbetsdag i ett klassrum och ett studierum. Klassrummet där intervjuerna 

genomfördes var i anslutning till ett klassrum där det var en pågående lektion. Detta underlättade 
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för deltagarna att finna oss under dagen. Klassrummet vi använde var bokad senare under dagen 

vilket ledde till att vi fick byta till ett studierum i skolans bibliotek, som var betydligt mindre än 

klassrummet. Två av oss satt bland deltagarna kring ett bord medan den tredje satt mer avskilt för 

att kunna anteckna. Intervjuernas längd varierade mellan 17–37 min och var strukturerade utifrån 

att en person var ansvarig för intervjufrågorna, en person ställde följdfrågor och en person 

antecknade. För att minimera risken för tekniska problem vid inspelningen spelades intervjuerna 

in med hjälp av två mobiltelefoner. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att 

inspelning med mobil kan vara lämpligt vid utförandet av ett mindre antal intervjuer. Skriftliga 

anteckningar kan föras när intervjupersonen inte vill få orden inspelade eller när forskaren vill 

kunna ställa följdfrågor vid ett senare skede (ibid.). Dahlin-Ivanoff (2015) menar att samtals-

ledaren i fokusgruppsintervjuer enbart ska uppmuntra alla deltagarna till diskussion. I våra 

intervjuer användes frågor för att deltagarna skulle kunna utveckla det som diskuterades och 

kunna sätta erfarenheten till en kontext.  

 

4.4 Databearbetning och analys  
Svensson och Ahrne (2015) beskriver det inspelade materialet betecknas som data och vid 

transkribering förändras det till empiriskt material. Transkribering innebär att genom det 

inspelade materialet skriva ned allting som deltagarna har diskuterat (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Efter transkriberingen genomförs dataanalysen. Dataanalysen som genomfördes 

var en konventionell kvalitativ innehållsanalys som innebär att tolka texter utifrån de 

fokusgruppsintervjuerna som gjorts (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017).  

 

Vår analys har genomförts utifrån Lundmans och Hällgren-Graneheims (2017) konventionella 

kvalitativa innehållsanalys som är ett verktyg som används för att tolka texter. Vid en 

konventionell kvalitativ innehållsanalys kan forskaren använda sig av meningsenhet, 

kondensering, abstraktion (koder), kategorisering och tema. En meningsenhet innebär att välja ut 

citat och meningar som hör ihop med sammanhanget till studien. Efter transkriberingen av 

fokusgruppsintervjuerna delades relevanta citat in i meningsbärande enheter. Det var citat som 

relaterade till studiens syfte och frågeställningar. Under denna process undveks kortare meningar 

som kan göra resultatet för fragmenterat, likväl undveks för stora stycken där informationen 

kunde gå förlorad eller förbises under bearbetningen (ibid.). Efter detta genomfördes 

kondensering som enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) innebär att materialet görs 

med lätthanterligt. Kondensering innebär att strukturera sin text genom att sortera bort meningar 

och ord som inte är relevanta för studien (ibid.). Vi vill poängtera att det som omnämns “inte 

relevant” inte är samma sak som någonting som talar emot studien utan endast överflödig text i 

det empiriska materialet. Det var överflödiga ord som togs bort från den insamlade empirin till 

studien som exempel, “asså”, “liksom” och “typ”. Sedan abstraheras materialet genom att det 

bearbetas och blir mer logiskt för att underlätta förståelsen över materialet. I abstraktions-

processen skapas koderna som utgör essensen av citaten (ibid). Efter att koderna skapas delas de 

in i kategorier med liknande innehåll (ibid). För summering av den konventionella kvalitativa 

innehållsanalysen (se tabell 3).  
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Tabell 3: Utdrag ur studiens konventionella kvalitativa innehållsanalys.  

Meningsbärande enheter Kondensering  Koder Kategorier  

“Alltså jag tänker bara på 

högerextremism, kolla på 

typ.. vad heter de Nordfront.. 

men jag tänker såhär IS är 

inte de också .. jo.. 

terrorister.. ah.. kan ju liksom 

va om man tänker negativa, är 

dåliga eller grupper liksom.. 

men jag tänker så här vissa 

som typ så här. typ vissa 

veganer typ som verkligen 

brinner för.. att är inte dom 

också extremister typ? jo och 

det kan inte vara så där jätte 

negativt.. dom brinner ju för 

sin sak. skratt. jaa.. fan.. men 

jag vet inte. jag har ingen 

aning ne inte jag heller. nej. 

men det är ju ingen dåligt 

extremism i så fall kanske.. 

nej nej.. nej det är ju bra. 

kanske överdriver.. men är 

allt som man kan typ.. vissa 

är ju super mega feminister 

typ är det också eller... men 

verkligen så här man lever för 

det men kan man inte vara 

extremism i allt egentligen” 

 “Jag tänker på högerextremism, 

Nordfront. Men jag tänker IS är 

inte de också terrorister. Jag 

tänker vissa veganer som 

verkligen brinner för det. Är inte 

de också extremister? Jo, och det 

kan inte vara så där jätte 

negativt. De brinner ju för sin 

sak.. Men det är ingen dålig 

extremism i så fall kanske. 

Kanske överdriven men, vissa är 

supermegafeminister också 

eller? Men kan man inte vara 

extremist i allt egentligen?” 

  

Extremism i 

olika grupper 
Extrema grupper 

“… sällan jag gör det, inte 

jätteofta. Om typ, nyheter24, 

det är kanske inte den bästa 

sidan, då kan jag inte lita på 

det blint. Men kollar jag typ 

på Aftonbladet så är det inte 

så ofta jag ifrågasätter det. Då 

går jag ju inte in på Expressen 

också. Så nej, inte så jätteofta. 

Men det finns typ som 

Nyheter24, vissa sidor som 

inte är så pålitliga iallafall. Då 

tar man hänsyn till det och 

kanske inte tar in den här 

nyheten. Man tar det inte så 

seriöst. och det är ju inte ofta 

inte så viktigt nyheter heller. 

det är väl mest typ dom vill 

får clickbait.. Lockande men 

ingenting som är viktigt. Så, 

nä, det är ju inte så jätteofta 

jag gör det. Isåfall är det väl i 

“Kollar jag på Aftonbladet så är 

det inte så ofta jag ifrågasätter 

det. Då går jag inte in på 

Expressen också. Så nej, inte så 

jätteofta. I så fall är det väl i 

skolarbeten tänker jag. Där 

dubbelkollar man hela tiden. Där 

måste man va källkritiskt då. 

Men det är bara för att jag måste. 

Vi är vana att vara kritiska då vi 

har pratat ganska mycket om det 

i skolan. Så man kanske redan 

har blivit det lite omedvetet, 

tänker jag nu. Eller i alla fall lite 

åt det hållet. men det är inte 

någonting jag tänker på när jag 

läser” 

Inte viktigt att 

ifrågasätta 

olika media 

källor i 

privatlivet men 

i skolan sker 

källkritik 

Behov av 

kritiskt tänkande 

i olika kontexter 
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skolarbeten tänker jag. Där 

dubbelkollar man ju hela 

tiden. Där måste man ju va 

källkritiskt då. Men det är ju 

bara för att jag måste. Vi är 

vana att vara kritiska då 

kanske man blir lite så här 

tänka på det.. vi har pratat 

ganska mycket om det i 

skolan eller så. Så man 

kanske redan har blivit det 

lite omedvetet, tänker jag nu. 

Eller iallafall lite åt det hållet. 

men det är ju inte någonting 

jag tänker på när jag läser”  

“Läser man en hemsk 

händelse så kan man...må lite 

illa, och tänka "oj, varför?". 

Sorgligt när det händer på 

andra ställen i världen men 

när det hände i Stockholm, 

liksom i vårt land, det blir 

mer "realistiskt"...asså man 

läser om det så himla ofta nu. 

Men när man läste om det i 

Stockholm då blev man 

verkligen påverkad, men 

annars så...eftersom det 

händer så himla ofta 

så...känns det så här avtrubbat 

typ. Det är hemskt men man 

har blivit avtrubbad från asså 

terrorattacker, det är helt 

sjukt”  

“Läser man en hemsk händelse 

så kan man må lite illa, och 

tänka "oj, varför?". Sorgligt när 

det händer på andra ställen i 

världen men när det hände i 

Stockholm, i vårt land, det blir 

mer "realistiskt". Man läser om 

det så ofta nu. Men när man 

läste om det i Stockholm då blev 

man verkligen påverkad, men 

annars eftersom det händer så 

ofta så känns det avtrubbat. Det 

är hemskt men man har blivit 

avtrubbad från terrorattacker, det 

är helt sjukt.”  

Stockholm - 

vårt land, mer 

realistiskt i 

form av sorg 

och 

illamående. 

Avtrubbning i 

allmänhet.   

Geografiskt läge 

som 

påverkansfaktor 

 

 

4.5 Etiska överväganden 
I studien har fyra forskningsetiska principer varit relevanta för vår forskning. Informationskravet 

innebär att varje individ inför forskningen ska ha rätt att informeras om syftet med studien 

(Vetenskapsrådet, 2011). Således ska de även informeras om deras egen roll, vilka krav som ställs 

på dem och vilka villkor som gäller för dem. Deltagandet är även frivilligt, vilket är viktigt att 

belysa inför forskningen. Syftet och information om fokusgruppsintervjun har tydliggjorts i en 

samtyckesblankett, där de får välja att skriva under om de vill deltaga eller ej. Enligt 

Vetenskapsrådet (2011) ska även vad forskningen kan bidra med belysas för dem samt var 

resultaten kommer att redovisas. Att ge förhandsinformation kan dock påverka syftet i studien 

(ibid.). Med detta i åtanke kommer vi inte avslöja frågorna i förväg, däremot studiens syfte. 

Det andra kravet som är viktigt att visa hänsyn för är samtyckeskravet. Det innebär kortfattat att 

den deltagande individen hanterar sin medverkan som den vill (Vetenskapsrådet, 2011). Inför 

denna studie krävs ett skriftligt samtycke från varje deltagare och det är upp till dem om de vill 

deltaga eller ej. Alla deltagare går i årskurs 3 på en gymnasieskola, vilket innebär att majoriteten 
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är över 18 år och därmed myndiga. De deltagande ska även ha möjlighet att bestämma hur 

mycket tid de är villiga att ge och vilka egna villkor som finns. Viktigt är även att de har rätt till 

att avbryta utan några som helst negativa konsekvenser för dem själva (ibid.). 

Konfidentialitetskravet innebär att varje deltagare ska ha rätten till konfidentialitet samt att 

känsliga uppgifter hålls i ett säkert förvar, där ingen obehörig kan ta del av informationen 

(Vetenskapsrådet, 2011). I vår roll som forskare är det därmed av stor vikt att ha tystnadsplikt, för 

att skydda den potentiellt känsliga informationen. Vetenskapsrådet (2011) förtydligar även att 

benämningen "etiskt känsligt" har olika betydelser i olika sammanhang. Vi har haft i åtanke att 

extremism kan vara ett känsligt ämne för vissa personer men frågorna har formats så att ingen ska 

behöva känna sig utsatt under fokusgruppsintervjun. Det vill säga att vi strävar efter att minimera 

risken för frågor som kan upplevas som personliga eller kränkande för en individ. Innan 

intervjuerna har vi även haft ett möte med handledaren för att stämma av frågorna och vår metod. 

Under rapporteringen har vi anonymiserat datan så att det inte går att identifiera för någon 

utomstående. Intervjuerna har spelats in men när behandlingen av datan är klar ska materialet 

raderas. Vi kommer inte nämna namn på skola eller deltagarna, då det inte fyller någon relevans 

för studien.  

Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan endast får användas inom forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011). Datan får inte användas för något annat ändamål än forskning. Detta 

innebär att vi inte får sälja datan till exempelvis företag eller andra som kan använda innehållet 

för ett annat syfte som gynnar dem (ibid.). I studien har vi haft dataskyddsförordningen i åtanke 

vid hantering av namn, e-postadresser, telefonnummer och annan data som samlats in till studien 

(Högskolan i Halmstad, 2019). I studien har det inte varit nödvändigt att lagra eller använda 

personuppgifter. Studiens syfte har kunnat genomföras utan den sortens data. Datan som kunde 

tas ut presenteras enbart genom citat från de transkriberade intervjuerna. All data som samlas in 

inför studien kommer att raderas efter sammanställning (ibid.). Detta inkluderar inspelningar och 

dokument med innehåll som kan upplevas som känsligt.  

5. Resultat  
Under följande rubrik presenteras resultatet i kategorierna; “Extrema grupper”, “Extremisten som 

individ”, “Känna förtroende för olika källor”. “Behov av kritiskt tänkande i olika kontexter”, 

“Relationer som påverkansfaktor” och “Geografiskt läge som påverkansfaktor”. (se tabell 4). Alla 

nedanstående citat är representerade från alla fokusgrupper. Efter varje citat kommer en 

beskrivning efterföljt av en sammanfattning av materialet.  
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Tabell 4. Resultatets kategorier. 

Kategorier 

Extrema grupper 

 

Extremisten som individ 

Känna förtroende för olika källor  
 
Behov av kritiskt tänkande i olika kontexter 

Relationer som påverkansfaktor  

 

Geografiskt läge som påverkansfaktor. 

 

 

5.1 Föreställningar kring extremism 
I följande kategori presenteras diskussioner om extremism. Diskussionerna kunde delas in i två 

kategorier; “Extrema grupper” och “Extremisten som individ”.  

5.1.1 Extrema grupper 

Kategorin behandlar extremism som grupp. Deltagarna lyfte fram politiska, ideologiska eller 

religiösa nyckelkomponenter i extremism som har format resultatet. Deltagarnas diskussioner har 

lyft fram hur de som grupp samtalar om extremism ur ett grupperspektiv.  

Folk med extrema åsikter. Jag tänker att man är väldigt engagerad i att få sin åsikt igenom och hörd. Jag 

tänker demonstrationer. Men kan man inte vara extremism på många olika sätt? Men man tänker också att 

det hela tiden är någonting negativt, eller oftast. Jag tänker att det är både politiskt och religiöst kan man 

vara om man är extremism.  

Ovanstående citat diskuterar deltagarna att extremism har extrema åsikter, engagerade, negativt 

och har med politiska eller religiösa åsikter. Målgruppen beskrev extremister som engagerade, att 

de har extrema åsikter och förknippas med högerextrema demonstrationer. Deltagarna uttrycker 

även att extremism finns i flera olika områden, medan det i flesta fall förknippas som något 

negativt.  

Jag tänker på högerextremism, Nordfront. Men jag tänker IS, är inte de också terrorister? Jag tänker vissa 

veganer som verkligen brinner för det. Är inte de också extremister? Jo, och det kan inte vara så där 

jättenegativt. De brinner för sin sak. Men det är ingen dålig extremism i så fall kanske. Nej, det är bra. 

Kanske överdriven men, vissa är supermegafeminister också eller? Men kan man inte vara extremist i allt 

egentligen? 

I ovanstående citat diskuterar målgruppen att extremism inte behöver vara negativt, grupper har 

engagemang i ämnet och personer kan vara extremist i allt. I intervjuerna framkom exempelvis 

IS, Nordfront, Nazister, Al-Qaida, Islamister, veganer, feminister, diktatorer och politiker. Vidare 

diskuterade deltagarna att extremister är stängda för att ta in ny information som inte ingår i deras 

verklighet. I diskussionerna lyfts det även fram att de har varit i kontakt med extrema grupper då 
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de har befunnit sig nära högerextrema demonstrationer samt vid ett tillfälle när högerextremister 

närvarade vid en föreläsning av förintelseöverlevande.  

5.1.2 Extremisten som individ 

Kategorin behandlar hur deltagarna pratar om deras föreställningar av extrema stereotyper. 

Stereotyperna deltagarna tar upp varierar i uppfattning beroende på typ av extremism. 

Vem som helst kan vara extremist egentligen. De har snaggat hår. Om jag tänker på en person som är med i 

Nordfront till exempel då ser jag den personen som en vit medelålders man, flintskallig, tatueringar, 

skinnjacka, har svarta solglasögon. Men det är inte utseendet utan mer åsikterna. Jag hade varit rädd för den 

personen. Men bara för att man är extremist behöver det inte vara någonting negativt. Det är det vi tänker 

och hör om ordet extremism, något negativt. Tänker man på någons åsikter som man inte håller med om, då 

vill man inte ha någonting med den personen att göra. Allting är ju inte negativt med extremism. Om man 

tänker veganextremism, i så fall går han barfota med linneskjorta. Jag vet inte varför man får upp att det är 

män som är extremister, men det är väl det enda man hör. Man hör inte någonting annat än om 

högerextremism.  

Citatet ovan beskriver utseende, klädsel och åsikter beskrivs finnas hos individer i extrema 

grupper, det är oftast en bild av en man. Under fokusgruppsintervjuerna nämnde deltagarna att de 

läser en bok om högerextremisten Anders Behring Breivik, därmed nämnde de även honom som 

exempel under en del av diskussionerna. Deltagarna påstod att han begick attentatet för att han 

var högerextremist efter att han sett upp till invandrare och blivit mobbad av dem. Vidare 

beskriver deltagarna att allt inte alltid är negativt med extremism.  

En stereotypisk vänsterextremist för mig är någon med rosa hår, tatueringar och piercingar. Och en 

högerextremist för mig är ett skinhead, alltså nynazist. Det är hur jag ser på dem. Alltså rent 

stereotypiskt sett.  
 

Vid citaten ovan diskuterar deltagarna om den stereotypiska bilden av individer i olika 

Extrema grupper. I intervjuerna nämnde deltagarna Breivik och Hitler vid namn som 

extremister.  

 

5.1.3 Sammanfattning  

Deltagarna samtalar utifrån en skiftande föreställning av extremism. Det anses både vara negativt 

och positivt. Deltagarna säger att extremisten kan handla genom negativa handlingar som hot mot 

demokratin, inte går att diskutera med och kan använda våld eller har överdrivna idéer. 

Deltagarna beskrev att exempelvis nazister ville provocera och skrämmas, vilket skapade rädsla 

för deltagarna som kände att de kunde bli skadade. Extremisten kan också handla utifrån 

“positiva” handlingar genom miljöaktivism och är till exempel veganer och feminister. 

Deltagarna pratar om deras föreställningen om hur en extremist ser ut genom att förklara 

utseende, klädsel, åsikter, kön och deltagarna poängterar att det är den stereotypiska bilden som 

diskuteras. Målgruppen verkar enligt diskussionerna vara mer säkra över vad som klassas som 

högerextremism än vänsterextremism. Nazism kopplades till exempel genomgående till 

högerextremism men kopplingarna till vänsterextremism varierade. Vänsterextremism 

förknippades som tidigare nämnt med veganer, feminister och miljöaktivism, vilket inte per 

automatik behöver vara av extrem karaktär. I samband med vänsterextremism nämndes inte 

exempelvis kommunism eller anarkism, vilket är förknippat med den sortens extremism.  
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5.2 Skillnader i användning av kritiskt tänkande 
Kategorin presenterar hur målgruppen upplever sitt kritiska tänkande gentemot media, där 

materialet delades in i två kategorier; “Känna förtroende för olika källor” och “Behov av kritiskt 

tänkande i olika kontexter”.  

5.2.1 Känna förtroende för olika källor 

Kategorin behandlar målgruppens kritiska förhållningssätt till olika källor.  

Granskade källor, inte Nyheter24, utan SVT sen nyhetssidor. Sen är det lite vad man anser är en säker källa, 

man kan kolla på Aftonbladet och det är inte heller egentligen en säker källa men det är ingen myndighetssida. 

Samtidigt, de nyheter som kommer upp på Aftonbladet brukar oftast vara sanna. Sen kanske all fakta i 

nyheterna, all statistik, kanske inte är helt hundraprocentig. Men det skiljer sig från SVT till exempel. 

Vi har pratat jättemycket om det i skolan om hur det hotar demokratin. Sen tycker jag att man tror på källorna 

som är statligt ägda och sådant. För om man börjar tvivla på staten så blir det problem.  

I ovanstående citat diskuteras att statligt ägda nyhetskällor är mer tillförlitligt då källan granskas. 

I diskussionen nämnde att de visar större förtroende för källor som ägs av myndigheter än de som 

inte gör det. De nämnde även att om individer börjar tvivla på staten så innebär det problem, 

vilket kan styrka varför de väljer att förlita sig på myndigheter som trovärdiga källor.  

Aftonbladet, visst allting kan vara lite vridet åt det ena hållet eller det andra, så det är jättesvårt 

eftersom alla i stort sett har en agenda nu för tiden. Så är det väl lite svårt att få ut, det här kan jag lita 

till 100 %. //...// Man får kolla upp lite själv, man kan inte bara lita på en källa. Ser man samma rubrik 

eller samma händelse på flera ställen så börjar man tänka att det här är rätt.  
 

I ovanstående citat för målgruppen fram att i stort sett alla nyhetskällor har en agenda. All 

information kan därmed till viss mån vara vinklat till fördel för en nyhetssida. De nämner 

även att de inte kan lita på endast en källa och att individen får undersöka på egen hand. 

Dock så nämner de också att när en händelse eller rubrik publiceras av flera källor, så 

upplevs informationen som mer trovärdig.  

 
TV4-nyheterna vad jag vet så brukar de ha reportrar som går dit och tar reda på saker, vad som hänt 

och så vidare. De får informationen bekräftad och då vet man att det är trovärdigt och sant. För du 

kan visa att personen har befunnit sig på den platsen och fått ta del av allting, informationen och så 

vidare. 
 

I citatet upplever deltagarna att informationen är mer trovärdig och sann om en reporter har 

befunnit sig på plats, då de kan ta del av informationen från huvudkällan.  

5.2.2 Behov av kritiskt tänkande i olika kontexter 

Kategorin behov av kritiskt tänkande utgår från att deltagarna känner olika behov av att ha ett 

kritiskt tänkande. Det som skiljer behovet åt är ifall det kritiska tänkandet ska ske på skoltid eller 

privat.  

Ibland kanske när en källa är tagen från en annan sida så finns det en huvudkälla, så man kan kolla var 

faktan kommer från början. Men det är främst i skolarbete och sånt det gör man inte när man sitter 
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hemma och kollar på facebook liksom. Men det är väl så här kolla vart faktan kommer från första 

början. //...// Jag är lite lat när det gäller sånt, så jag tar in det jag läser, så får man höra dagen efter om 

det stämmer eller inte. Så det är sällan jag kollar upp källor.  
 

Deltagarna nämner att kolla av så att informationen stämmer sker vid skolarbeten och inte 

när deltagaren är hemma och är på sociala medier. Förhållningssättet är att söka upp 

ursprungskällan. En av deltagarna nämner att hen är för lat för att ifrågasätta nyheter när 

hen läser och får höra av andra personer vid ett senare skede ifall det stämmer eller inte. 

 
Kollar jag på Aftonbladet så är det inte så ofta jag ifrågasätter det. Då går jag inte in på Expressen 

också. Så nej, inte så jätteofta. I så fall är det väl i skolarbeten tänker jag. Där dubbelkollar man hela 

tiden. Där måste man va källkritiskt då. Men det är bara för att jag måste. Vi är vana att vara kritiska då 

vi har pratat ganska mycket om det i skolan. Så man kanske redan har blivit det lite omedvetet, tänker 

jag nu. Eller i alla fall lite åt det hållet. Men det är inte någonting jag tänker på när jag läser. 
 

Deltagarna upplever att de inte ifrågasätter när tidningar som exempelvis Aftonbladet 

publicerar något. Deltagarna nämner att källkritik sker vid skoltid och enbart för att det är 

ett krav att utföra det. Då deltagarna har diskuterat om ämnet källkritik menar deltagarna att 

de kan ha blivit källkritiska omedvetet.  

 
Det är att de händer mer av en slump att man dubbelkollar det, om man läser nånting och sen så har 

man det på nyheterna och sen så säger pappa att han läser det i tidningen, men inte att jag aktivt går in 

och letar upp om det är sant. Om det inte är till skolarbete för man brukar stöta på om man läser det 

nånstans och om det är sant så brukar det komma upp på nån annan sida. Om det är en fejknyhet brukar 

det stanna på en sida. Det brukar inte spridas till Instagram, Facebook, Aftonbladet. Men man vet 

ganska snabbt vad som är sant och inte liksom. Så det är inte så att jag sitter och ifrågasätter 

jättemycket och googlar runt om det är sant. 
 

Deltagarna beskriver att de inte aktivt går in och kollar av ifall källan stämmer förutom när  

materialet ska användas i skolan. Förhållningssättet till att kontrollera källan är att se ifall 

det står samma sak på fler internetsidor. Deltagarna upplever också att en “fejknyhet” inte  

förflyttas till andra forum på internet. De nämner att individen själv kan förstå vad som är  

sant och inte.  

 

5.2.3 Sammanfattning 

Deltagarna för fram att de har mer förtroende till myndighetssidor och att de är mer kritiska mot 

sidor som inte granskas. Är det en svensk reporter som presenterar nyheten på plats upplever 

deltagarna en högre tillit till informationen. Deltagarna känner inget behov till att ifrågasätta 

nyheter och information på internet under privattid utan källkritik sker på skoltid. Förhållnings-

sättet till att vara källkritiskt sker av att kolla ursprungskällan samt undersöka ifall flera sidor 

skriver samma sak. Målgruppen nämner att de eventuellt har blivit källkritiska omedvetet och att 

de inte tänker “kritiskt” när de läser informationen. Vidare upplevde målgruppen att de förstår 

vilka källor som är sanna och inte sanna. Deltagarna upplever också att falska nyheter inte sprids 

vidare till fler forum på internet utan stannar på en internetsida. Har mediakällorna många följare 

upplevs den som tillförlitligare än de som har mindre följare. I intervjuerna framkom det även att 

tidigare generationer inte hade behov av att vara källkritiska för att, enligt deltagarna, de endast 

hade en källa. De nämnde ett exempel över att de hade en historiebok, skriven av en man och 

sedan inte kunde jämföra källan med någon annan. Det framkom även att deltagarna upplevde sig 

själva som mer källkritiska än tidigare generationer eftersom de hade fler val av källor. 
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5.3 Relaterbara faktorer i media 
I relaterbara faktorer i media presenteras deltagarnas upplevelse genom kategorierna; “Relation 

som påverkansfaktor” och “Geografiskt läge som påverkansfaktor”. 

5.3.1 Relationer som påverkansfaktor  

Kategorin behandlar deltagarnas diskussion kring hur media kan rapportera om våldsamt innehåll 

och hur relationen till människorna kan påverka unga vuxnas hälsa. 

Det påverkade mig i stunden men inte så mycket efter. Innan man visste att de var okej så blev jag mer 

orolig, men sen fick jag reda på att de var okej, då kände man att jag kan släppa det.  

Deltagarna nämner att deras hälsa påverkas “i stunden” men när familj och vänner befann sig i 

säkerhet försvann oron. 

Jag har kusiner som bor i Syrien, och det är krig där just nu. Jag tänker ändå varje dag, jag läser på nyheter 

och så, “mår de bra?”, det kan när som helst bli krig där. De kan dö när som helst, det kan ske en bombning 

där. //..// Det är lättare att prata med någon som kommer från samma land. Man förstår på samma sätt. 

Berättar man det till en svensk de, precis som du sa, händer det i Mellanöstern, då bryr man sig inte så 

mycket, för han kommer från Europa. För mig är det annorlunda, händer det där borta så är det mer 

allvarligt för mig, för jag kommer därifrån, jag har kusiner.  

Deltagarna nämner att det är mer relevant att vara engagerad i nyhetsrapporteringen som kan 

påverka vänner och familj. Människor som inte har relationer till Mellanöstern engagerar sig inte 

lika mycket i frågan. Det är lättare att diskutera ämnet med människor som delar samma 

förståelse, påstår de i diskussionen. 

5.3.2 Geografiskt läge som påverkansfaktor 

Denna kategori utgår från hur deltagarna påverkas beroende på det geografiskt läge som framförts 

i media.  

Läser man en hemsk händelse så kan man må lite illa, och tänka “oj, varför?”. Sorgligt när det händer på 

andra ställen i världen men när det hände i Stockholm, i vårt land, det blir mer realistiskt. Man läser om det 

så ofta nu. När man läste om det i Stockholm blev man verkligen påverkad, men annars eftersom det händer 

så himla ofta så känns det avtrubbat. Det är hemskt men man har blivit avtrubbad från terrorattacker, det är 

helt sjukt.  

Citatet ovan nämner att de mår illa av och att läsa hemska händelser på media och att de upplever 

avtrubbning av hemska nyheter men kan relatera mer till nyheten ifall det drabbar “oss” som 

land. 

 
Man blir inte glad. Men jag tror att det är svårt att förstå för att det är så långt bort från en själv, man blir 

rädd. Jag blir arg på såna människor. Ja, man blir arg men samtidigt rädd. Man vet aldrig vad som kan 

hända. För jag tror det är så långt borta. Jag kan nog inte riktigt greppa det. Vi säger det som hände i Paris 

eller var det var. Det är så långt borta från mig och det känns overkligt på något sätt, så jag har nog lite svårt 

att ta in det. Det är klart att det är tragiskt, man blir ledsen. 
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Deltagarna upplever att händelser som sker i andra länder känns overkliga och informationen är 

svår att ta in men blir ledsna över händelsen. 

 
Inte så jättemycket. Man tänker inte på det förutom när man läser. Då tänker man bara i stunden. Ja, det är 

inte direkt att jag går runt och är orolig hela tiden. Det är ju ingenting speciellt som händer i närheten. Inga 

demonstrationer och sånt i närheten av oss är det ju inte.. Som påverkar oss. Jag tänker bara att när man hör 

om det så blir man inte orolig, men känner ett obehag.  

Deltagarna beskriver hur de endast tänker på det i stunden nyheten rapporterades om det inte skett 

i närheten. De upplever att nyheten inte påverkar dem men upplever obehag kring nyheterna. 

5.3.3 Sammanfattning 

Deltagarna diskuterar att de har blivit avtrubbade av våldsamt innehåll och beskriver att det inte 

är realistiskt eller att det är svårt att förstå. Målgruppen nämner att obehag, oro, ledsamhet och 

rädsla finns i stunden när de läser om våldsamma nyheter, men känslorna uppstår ifall det sker i 

närheten av där de bor eller ifall någon de känner befinner sig på den angivna platsen. De nämner 

vidare att ledsamhet finns oavsett var terrorattacken eller våld sker men att media rapporterar om 

det dagligen vilket har bidragit till att det är svårt att förstå och reflektera kring. Är det en världs-

händelse som exempelvis terrorattentatet i Nya Zeeland diskuteras det mer genomgående i skola 

och i hemmet men samtalet är inget behov som finns hos målgruppen. Vid diskussionen om släkt 

i andra länder där krig förekommer så upplever eleven att reflektion om deras hälsa pågår 

ständigt. De upplever en svårighet att diskutera om ämnet med en "svensk" då de inte kan relatera 

till ämnet. 

6. Diskussion  
Under följande rubrik presenteras metoddiskussion och resultatdiskussion.  

6.1 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen kommer studiens styrkor och svagheter som kan påverkat studiens resultat 

presenteras. Trovärdigheten kan urskiljas från giltighet, tillförlitlighet, delaktighet och 

överförbarhet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Trovärdigheten kan påverkas då vi inte 

benämnde grupperna från de valda citaten, vilket kan leda till att studien inte upplevs som 

transparent. Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) menar också att författarens tidigare 

förförståelser kan påverka studien. Att vara medveten om detta skulle kunna höja trovärdigheten, 

då vi strävar efter objektivitet. För att grupperna inte skulle kunna identifiera varandras svar 

gjordes ett medvetet val att följa konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011) och minska risk 

för identifikation. För att möta Vetenskapsrådets (2011) informationskrav innan intervjuerna 

startade så anordnades ett välkomnande och information om intervjuerna samt samtyckes-

blanketter. Välkomnandet varierade mellan handtag och namn, vid senare intervjuer hölls 

välkomnandet i grupp i stället för individuella hälsningar. Vi nämnde att det var frivilligt att delta 

i studien vilket kan ha påverkat att alla inte valde att delta i diskussionerna som deltagarna hade. 

Vid informationen påpekades det att deltagarna skulle ansvara för diskussionen och samtala med 

varandra i stället för att svara till samtalsledaren. Ytterligare uppmaningar kunde ske av både 

samtalsledaren och personen som ställde följdfrågor vid eventuella funderingar eller ifall 

deltagarna inte samtalade med alla inom gruppen. Johansson, Nyman och Josephsson (2017) 
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nämner att följdfrågor kan användas för att utveckla intervjuns resonemang. En annan del av 

fokusgruppsintervjuer är att samtalsledaren bör uppmuntra till diskussion (Dahlin-Ivanoff, 2015). 

Intervjufrågorna som ställdes var relevanta till det studerade ämnet, vilket kan öka giltigheten då 

frågorna var strukturerade utefter extremism, kritiskt tänkande och hur våldsamt innehåll i media 

kan påverka deras psykiska hälsa. Vi valde att inte använda materialet till första frågan gällande 

var de fick sina nyheter. Frågan var mer en uppvärmningsfråga till deltagarna än en faktisk fråga 

relevant till syftet. Vi valde att tillföra flera öppna frågor så att deltagarna kunde delge och 

utveckla sina svar samt att de kunde ta hjälp av varandra.  

Vår förförståelse inför studien var att målgruppen skulle diskutera om islamistisk, vänster- och 

högerextremism. Vi har en specifik förförståelse kring extremism och media som andra etniciteter 

och grupper kan ha en variation i. Enligt Thurén (2007) innebär förförståelse vad en individ 

innehar för kunskaper och erfarenheter kring ett specifikt ämne. Om individer från flera 

etniciteter hade deltagit i studien hade det kunnat bidra till bredare perspektiv och fler synsätt 

kring ämnena. Ingen forskare inom studien tillhör en annan etnicitet eller religion, vilket innebär 

att saker kan ha missats i empirin på grund av bristande perspektiv. I vår roll som forskare 

lämnade vi utrymme för deras perspektiv genom att införa semistrukturerade intervjufrågor. 

Dahlin-Ivanoff (2015) menar att frågorna som ställs till fokusgrupperna ska vara fokuserade och 

tydligt formulerade för att deltagarna ska kunna föra en diskussion mellan varandra. Studiens 

giltighet är relativt hög då diskussionerna till största del hade ett genomgående tema genom 

fokusgruppsintervjuerna. Svaren och åsikterna avvek inte markant från diskussionerna mellan 

fokusgrupperna, utan de unga vuxnas uppfattningar verkade vara relativt lika. Detta kan bero på 

att målgruppen har studerat tillsammans i samma klass i cirka tre år inom Samhällsvetenskaps-

programmet, vilket kanske påverkat deras förförståelse kring ämnet för studien. Då det var fler 

kvinnor än män som valt att delta i studien kan det ge en lägre trovärdighet men det kan också 

bero på att det var fler kvinnor än män i klassen. Resultatet skulle potentiellt kunna skilja sig 

beroende på vilket program på gymnasiet som vi blev tilldelade samt hur fördelningen mellan 

könen såg ut. Deltagarna inom studien studerar bland annat demokrati, samhällets strukturer och 

kommunikation i ett samhällsperspektiv vilket ökar giltigheten för studien, unga vuxna som sökt 

till programmet har förmodligen ett intresse över samhällsfrågor och kan vara intresserade av 

studiens ämne (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 

 

Intervjuerna genomfördes i ett klassrum och i ett studierum i skolans bibliotek. Klassrummet 

hade fördelar av att det var öppnare och att det blev mindre formellt på grund av hur vi satt bland 

deltagarna i stället för avskilt från dem. Studierummet hade nackdelar av att vara mindre, vilket 

kanske upplevts som påträngande då vi satt nära varandra. I det mindre rummet hade ledaren 

svårare att få ögonkontakt med samtliga deltagare. Därför växlades rollerna av ledare och 

assistent beroende på upplevd kontakt med deltagarna, vilket kan ha stärkt gensvaret av 

deltagarna. Vår delaktighet i forskarrollerna under intervjuerna var att uppmuntra deltagarna att 

tala fritt och fördomsfritt, då det är deras syn och perspektiv på ämnet som studerades. Vi valde 

att spela in intervjuerna för att kunna transkribera datan. Inspelningsutrustningen, två mobil-

telefoner, var till vår fördel men kan påverkat deltagarnas uttryckssätt. Enligt Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) är det en fördel att spela in intervjuerna för att kunna lyssna av datamaterialet 

flera gånger och underlätta bearbetningen. Det var fem fokusgrupper totalt och vi anser att det är 

tillräckligt för att få empiriskt material. Det fanns möjlighet till fler grupper men vi valde att inte 

intervjua fler personer då omfattningen av datan var 2 timmar och 12 min samt att vi tolkade en 

mättnad av fokusgruppsintervjuerna. I fokusgrupperna var antalet människor mellan tre till sex 
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personer. Fördelen med mindre grupper var att vi kunde höra allt vad alla sa vid transkriberingen 

då deltagarna inte avbröt varandra. Nackdelen kan ha varit att det fanns färre personer att 

diskutera innehållet med. Fördelen med de stora grupperna var att innehållet fick fler perspektiv 

genom att det var olika etniciteter och kön. En nackdel med stora grupper var att deltagarna 

kunde avbryta varandra, vilket tillförde att vissa delar av datan blev ohörbara vid 

transkriberingen. Dahlin-Ivanoff (2015) betonar att gruppantalet och antal människor inom 

gruppen skiljer sig beroende av vad som diskuteras samt kvantiteten av information som finns 

hos grupperna. Ifall grupperna är stigmatiserade eller på något att sätt utsatta bör antalet 

människor inom gruppen vara ett mindre antal (ibid.). Vi anser att mindre grupper av fyra 

personer skulle vara bättre att utföra då vi skulle kunna få mindre material som är ohörbart och 

det är ett antal där vi skulle kunna få människor av olika kön och etniciteter. Dahlin-Ivanoff 

(2015) beskriver att samtalsledaren kan avbryta deltagarna ifall det är fler personer som pratar 

samtidigt. Men hade vi valt att upprepade gånger avbrutit interaktionen mellan deltagarna skulle 

det kunnat ha påverkat hur deltagarna reflekterar och konstruerar sin kunskap tillsammans.  

 

Enligt Dahlin-Ivanoff (2015) skapas kunskap av samspel mellan deltagare i grupper. Med hjälp 

av den vetenskapliga utgångspunkten kan flera deltagares erfarenheter, tankar och förståelser av 

verkligheten beaktas samtidigt som det kan ge forskaren flera perspektiv av det studerade 

fenomenet (ibid.). Socialkonstruktivism ser interaktionen som en lärandeprocess där deltagare 

kan skapa egna referensramar för att förstå olika erfarenheter med hjälp av varandra (Dahlin-

Ivanoff, 2015). Genom andra kan de bekräfta, bestrida eller förstärka erfarenheter, något som kan 

leda till utveckling av ny kunskap (ibid.) Från den socialkonstruktivistiska utgångspunkten är det 

möjligt att den gemensamt skapade verkligheten individerna emellan påverkat deras allmänna syn 

gällande ämnet och deras attityder. Det blir än mer intressant att undersöka deras syn på 

extremister eftersom att media är en del av gruppens socialisation (Coyne et al., 2013). Den 

socialkonstruktivistiska utgångspunkten och deskriptiva designen har bidragit med hög giltighet 

då ämnet är främmande för målgruppen och målet med studien är till viss del att få en 

beskrivning av extremism och hur det påverkar de unga vuxnas psykiska hälsa. Vid 

fokusgruppsintervjuerna diskuterade målgruppen ämnet ur sitt eget perspektiv och skapade 

tillsammans en gemensam identifiering av diskussionsämnet. Dahlin-Ivanoff (2015) nämner att 

antalet människor i en fokusgruppsintervju kan skilja sig beroende på vilket ämne som diskuteras. 

Vår tolkning är att med färre deltagare kan det bidra till ett ökat samtalsutrymme jämfört med 

större grupper, om deltagarna har känt sig utsatta. Detta är något som kan påverkat deltagarna 

samt att vi är främmande människor för dem, kan vilket kan ha hindrat dem från att ta socialt 

utrymme. I fokusgrupperna talade majoriteten i intervjuerna men i vissa grupper uttryckte inte 

alla sina åsikter, vilket kan ha påverkat tillförlitligheten. Om samtliga individer i målgruppen 

hade varit helt bekväma med oss hade de potentiellt kunnat diskutera mer och fört fram sina 

åsikter till en större grad. Alla forskare inom studien är födda och uppvuxna i Sverige och kan 

därför inte relatera fullt ut till deltagare av annan etnicitets upplevelser. Om en forskare delat 

liknande bakgrund och livsupplevelser kanske studiens tolkning av diskussionerna påverkats. 

Gruppdynamiken i varje fokusgruppsintervju har också spelat roll då individer som inte är 

bekväma med varandra kan ha varit i samma grupp, vilket kan påverka det sociala klimatet och 

deltagarnas villighet att dela med sig av sina tankar. Bryman (2011) diskuterar att rapporter oftast 

inte nämner samspelet och dynamiken i fokusgrupper. Fokus kring samspelet i fokusgrupps-

intervjuer kan ge forskaren en bild av hur deltagarna uppfattar frågorna som ställs samt att 

deltagarna får klargöra sina ståndpunkter i ämnet (ibid.).  
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Tvåstegsurval innebär att undersöka vilka organisationer som är lämpliga för vald frågeställning 

för att sedan kunna välja ut vilka individer som ska vara med i studien (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Studiens tvåstegsurval ger en hög giltighet då vår frågeställning handlar om hur 

medias rapportering om extremism påverkar den upplevda psykiska hälsan hos unga vuxna, vår 

bedömning var att organisationen, skola, skulle kunna vara en lämplig arena att genomföra 

studien på. Då unga vuxna befinner sig i skolan och de har tillgång till media både i skolan och i 

privatlivet. Överförbarheten till andra program bedöms som hög men intervjufrågorna hade 

eventuellt kunnat omformulerats för att målgruppen skulle få en ökad förståelse för ämnet och 

därmed få en högre giltighet. För att få en högre överförbarhet skulle studien kunna ha 

genomförts med fler deltagare och eventuellt i jämförelse med andra skolor, alternativt klasser. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framför att vid antalet människor, från sex till åtta 

personer ökar säkerheten för att få adekvat data och påtalar att mättnaden uppstår när forskaren 

tolkar att det sker återupprepningar eller liknande svar av deltagarna. Vår tolkning var att få 

adekvat data därför genomfördes studien med 24 deltagare och vi valde att slutföra då vi tolkar att 

studien uppnått en mättnad. Dahlin-Ivanoff (2015) beskriver att det är en fördel om gruppledaren 

och forskaren är samma person. Då vi har varit tre forskare kan det ha påverkat tillförlitligheten 

av den konventionell kvalitativ innehållsanalys genom att vår grupp delade upp datan. En person 

transkriberade två intervjuer medan de andra två personerna transkriberade en och en halv 

intervju. Vid eventuella ohörbara delar av intervjuer hjälptes vi åt. För att få en högre 

tillförlitlighet skulle varje person kunnat lyssnat och transkriberat ut empirin från varje 

fokusgruppsintervju. Det empiriska materialet lästes sedan igenom av studiens forskare minst två 

gånger. Vid analysen av meningsbärande enheter valdes citat ut enskilt av varje gruppmedlem för 

att sedan kondenseras, abstraheras och kategorisera tillsammans. En styrka av studien och som 

har höjt tillförlitligheten av studien är ansatsen abduktion. Svensson (2015) beskriver att 

abduktion kan vara till hjälp då forskaren kan få hjälp utifrån vad som hittas i fältet och vad som 

finns i teorin. Vi har förändrat koder och kategorier utefter vad som har identifierats i studien men 

också beroende på den teoretiska utgångspunkten. 

6.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att undersöka hur medias rapportering om extremism påverkar den 

upplevda psykiska hälsan hos unga vuxna. Våra forskningsfrågor var; “Hur beskriver de unga 

vuxna extremism?”, “Hur upplever unga vuxna deras egna kritiska tänkande gentemot extremism 

i media?” och “Hur upplever unga vuxna att deras psykiska hälsa påverkas av extremism?”. 

Resultatet kommer presenteras i kategorierna; “Föreställningar kring extremism”, “Känna 

förtroende för olika källor” och “Relaterbara faktorer i media”.  

6.2.1 Föreställningar kring extremism 

Resultatet påvisar att deltagarna upplever att begreppet extremism är svårdefinierat. Statens 

medieråd (2013) menar på att begreppet är mångtydigt och beroende på vilka ideologier och 

religioner som finns i samhället definieras extremism annorlunda. Medan en person kan upplevas 

som en frihetskämpe kan det i andra länder beskrivas som en terrorist (ibid.). Det som är liknande 

mellan resultatet och tidigare forskning handlar om att extremisten strävar efter att få sin röst, 

åsikt eller ideologi igenom i samhället. Vidare bidrar deltagarna med deras bild av extrema 

grupper och beskriver de tre formerna av extremism. Deltagarna upplever islamistiska miljön som 

neutral och beskrivs minimalt av deltagarna, autonoma miljön (vänsterextremism) som mer 

positiv, och vit makt-miljön (högerextremism) anges i majoriteten av intervjuerna som negativt. 
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Vidare pendlar deltagarna mellan extremism och terrorism vid definitionen av begreppet. 

Behovet som extremisten beskrivs av deltagarna är religiösa eller ideologiska tankar. 

Socialstyrelsen (2017) menar på att extremisten kan ha religiösa eller ideologiska tankar men vid 

utövande av våld som påverkar civilbefolkningen förändrar extremism till terrorism.  

Media kan, med redan etablerade samhällsuppfattningar, påverka hur människor ser på 

rapporteringar och sin vardagliga verklighet (Hoewe & Sherrick, 2015; Kellner & Share, 2007; 

Kearns, Betus & Lemieux, 2019). Om negativa medieinslag gällande högerextremism har setts av 

deltagarna i studien kan det påverkat deras uppfattningar kring just den sortens extremism. 

Konfirmeringsbias, ett begrepp som beskriver hur individer tar till sig information som styrker 

redan existerande teorier (Sporrong, 2016), kanske påverkade detta. Förutom det kan även 

deltagarnas influenser av vänner och familj, den sociala kontexten de befinner sig i, påverka deras 

uppfattningar om hur en extremist bör vara eller se ut. Deltagarna i studien nämnde bland annat 

Hitler som en extremist med förklaringen att de hade läst historia och inom gruppen benämnt en 

extremist som en person som har en extrem idé, tanke eller ideologi. Detta i koppling till 

deltagarnas egna fysiska möte med Nazister kan ha påverkat att de benämnde högerextremism 

som ett större hot mot demokratin och deras säkerhet. Några deltagare var även rädda för att de 

inte längre skulle få stanna i Sverige för att de var av annan etnicitet eller inte var födda i Sverige. 

Detta kan tolkas som att de upplevde en högre maktlöshet eller brist av kontroll i vardagen. Vi 

anser att deltagarna därför kan behöva mer empowerment, då Askheim (2007) nämner att 

empowerment kan öka individers eller gruppers känsla av kontroll och egenmakt.  

Eriksson (2015) nämner att empowerment kan förstärka individens kontroll med hjälp av sociala 

relationer och delaktighet. Efter resultatet kan reflektionerna över om deltagarna känner sig 

empowered av sin gemensamt konstruerade verklighet format av individer de innefattar i sin 

sociala cirkel, media och andra influenser. Det kan få dem att känna sig säkrare i sin verklighet 

genom att beskriva vad de kallade stereotyper samtidigt som de nämnde att deras beskrivning 

kanske inte stämde. Deltagarna verkade medvetna över medias roll gällande stereotyperna vilket 

påvisar användningen av media literacys kommunikationskompetenser (Kellner & Share, 2007), 

mer specifikt färdigheten att analysera och utvärdera (ibid.). Enligt Eriksson (2015) kan makt 

inom individen ge upphov till en högre känsla av makt. Inom studien påtalar deltagarna att de inte 

skulle kunna tänka sig att sitta bredvid en extremist vid matrasten. Det aktiva valet och makten 

till att inte ha en kontakt med extremisten tolkar vi som att deltagarna inte skulle vilja interagera 

med människor från extremism då det skulle påverka deras psykiska hälsa negativt i form av 

stress och illamående. Utifrån Zimmerman (1995) tankar kring psykologisk empowerment kan 

både processen och utfallet förändras. Genom den intrapersonella komponenten kan deltagarna 

uppleva kontroll genom att få en uppfattning av att kunna undvika extremisten. Deltagarnas 

perception är att extremisten är ond och kan genom beteendekomponenten engagera sig i 

handlingar som utgör att inte möta extremisten och genom det skydda sig mot hot. Deltagarna får 

kontroll av sin egna miljö och kan göra sina egna val. 

Gruppens beskrivningar av extremister som individer skiljde mellan vänster- och 

högerextremism. Vänsterextremister kunde beskrivas som kvinnliga, exempelvis med rosa hår, 

piercingar och feminism. Samtidigt beskrev de veganextremister som män i linneskjorta. 

Extremhögern beskrevs som könsneutralt eller män, men vänsterextremister kunde vara både män 

och kvinnor. Som tidigare nämnt av Kellner och Share (2007) kan det bero på vem som influerar 

media och vilken ideologi de följer, exempelvis de klassiska könsrollerna i patriarkatet. Dessa 
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budskap kan absorberas omedvetet (ibid.). En tolkning av detta kan innefatta de redan etablerade 

könsstereotyperna som representeras i media där kvinnor ses som inkräktare på manlig domän 

(Nacos, 2005). Kvinnorna kan tolkas som att de inte får samma plats i våldsamma nyheter vilket 

kan ha påverkat deltagarnas syn över vem som är en extremist för att de ofta benämnde dem som 

män. Nyckelkomponenten i media literacy är att mediekonsumenten bevarar det kritiska 

tänkandet för att kunna granska information inom media (European Commission, 2019). På ett 

sätt visar deltagarna att de är kritiska till bilden av extremisten samtidigt som de beskriver 

högerextremisten som en skinhead. Vi tolkar också att unga vuxna genomför en värdering i 

grupperna där deltagarna benämner negativ extremism med högern och positiv extremism med 

vänstern. Värderingarna som de beskriver kan ha influerats från medias porträttering, som enligt 

Kellner och Share (2007) kan undervisa sin publik om olika budskap och värderingar. Enligt 

Molloy (2017) bör förhållningssättet vid critical literacy, som faller under media literacy, vara 

utan värdering och mer undersökande och saklig. Vid den negativa extremismen för deltagarna 

fram högerpolitik och den positiva extremismen nämns som vänstern. I intervjuerna om 

extremismen som ansågs mer positiv är åsikterna baserade på aktivister och aktivistisk handling, 

som att försöka stoppa flygplan för att minska utsläpp. Vår tolkning är att den “positiva 

extremismen” är i den bemärkelsen någonting som media rapporterar om dagligen och att en 

handling som kan påverka naturen och världen positivt reflekteras som positiv extremism. 

Vänsterextremister beskrevs inte som ett upplevt hot för dem medan högerextremisterna sågs som 

ett hot mot deras sociala verklighet. Vår tolkning är också att den autonoma miljön inte anses 

hota demokratin utan är mer inriktade kring att utföra aktivistiska handlingar. Det kan vara ett 

resultat av den digitala revolutionen där medias roll gällande kulturella inslag i musik, film och 

reklam (Kellner & Share, 2007) påverkat deras syn på vänsterextremism och högerextremism. 

Argumentet över att mediekulturer är en form av pedagogik som lär publiken vad som är 

acceptabelt beteende och normer samt ger kunskap utefter egna ideologier (Kellner & Share, 

2007) kan vara en bidragande faktor till deltagarnas synsätt.  

Deltagarna var kritiska till sitt eget tänkande, men de var inte lika kritiska till varandras 

beskrivningar av en extremist. För att kunna anses som kritiskt tänkande ska en individ vara 

analyserande, ifrågasättande och reflekterande (Sporrong, 2016). Det är möjligt att det beror på 

brist av psykologisk empowerment som skapar en högre känsla av personlig kontroll (Bergsma, 

2004). Om deltagarna uttryckte osäkerhet gällande vad extremism kan de uppleva svårigheter 

med att kritiskt granska det, vilket är ett systematiskt problem och inte orsakat av individen 

(Bergsma, 2004). De är kritiska för sin egen syn på extremister, men de verkar acceptera den 

allmänna synen som existerar i deras fokusgrupp. De unga vuxna var duktiga på att stödja 

varandra och hålla med eller bygga vidare, men de var mindre bra på att ifrågasätta varandra. Det 

kan också ses utifrån MUCF (2016) som menar på att begreppet är obekant av unga vuxna, vilket 

kan ha medfört en svårighet för deltagarna till att vara kritiskt kring extremism. Enligt Nygren et 

al. (2019) kan också elevernas kritiska reflektion av begreppen inte avgöra ifall eleverna är 

kritiska då kritiskt tänkande är beroende av ämnet som diskuteras. Ett flertal av deltagarna visade 

en osäkerhet över vad en extremist var men kom gemensamt överens om det i gruppen. När en 

gemensam definition skapades diskuterades extremister utifrån den gemensamma bilden av 

extremism. 
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6.2.2 Känna förtroende för olika källor 

Deltagarna för fram att de har mer förtroende till myndighetssidor och att de är mer kritiska mot 

sidor som inte granskas. Är det en svensk reporter som presenterar nyheten på plats upplever 

deltagarna en högre tillit för informationen. Målgruppen kände inget behov att ifrågasätta nyheter 

eller information på internet under privattid, utan källkritik sker på skoltid. Om de inte är 

källkritiska i skolan upplever de att det skulle kunna leda till konsekvenser.  Källkritik i vardagen 

skulle kunna tolkas som en mer ansträngande process då det är förknippat med skolan, vilket kan 

leda till att de inte vill eller ser vikten av att vara källkritiska i vardagen. Empowerment kan ses 

som en process där människor, organisationer eller grupper bemästrar frågor som berör dem 

(Bergsma, 2004). Deltagarna kanske inte kände att just det ämnet berörde dem, vilket ledde till att 

de inte var aktivt kritiska. Förhållningssättet till att vara källkritiskt sker av att kolla ursprungs-

källan samt undersöka ifall flera sidor skriver samma sak. Deltagarna nämner att de eventuellt har 

blivit källkritiska omedvetet och att de inte tänker “kritiskt” när de läser informationen. Vidare 

upplevde deltagarna att de förstår själva vilka källor som är sanna och inte sanna. Utifrån 

Zimmermans (1995) psykologiska empowerment upplever målgruppen att den har kompetens för 

att förstå vilka källor som är sanningsenliga och behöver inte engagera sig i ett beteende som 

innebär att säkerställa informationen. Vår tolkning är att målgruppen kan ha en perception av att 

det är korrekt information men som European Commission (2019) nämner så kan algoritmer i 

sociala medier påverka vad som kommer fram i flödet, vilket kan vara en bubbla som senare inte 

stämmer. Men som Zimmerman (1995) nämner så handlar interaktions-komponenten om att 

förstå hur systemet fungerar i det givna sammanhanget, som i detta fall är internet. Beroende på 

vem som är avsändaren inom nyhetsreportage kan det finnas dolda budskap (Kellner & Share, 

2007) något som kan påverka målgruppen när de inte är kritiska gällande nyheter utanför skolan. 

 

I resultatet framkommer det att målgruppen antingen inte känner behov eller är omedvetet 

kritiska gällande nyhetsreportage av media i privatlivet. Däremot är de mer kritiska när de 

befinner sig inom skolan. Enligt Molloy (2017) kan media literacy vara till hjälp vid 

undersökandet. Som unga vuxna är denna gruppen fortfarande i startskede för sin exploration av 

identitet, intressen och världsbild (Coyne, Padilla-Walker & Howard, 2013). I den fasen ser sig 

gruppen inte som barn men inte heller vuxna (ibid), vilket vi tolkar som en faktor som kan bidra 

till deras tillit till myndighetssidor och staten. Det kan ge gruppen trygghet, eller en känsla av 

trygghet när de väljer att lita på att det som myndighet eller stat säger är sant. Deltagarna 

berättade även att de litade mer på svenska reportrar än till exempel brittiska när det kom till 

nyhetsreportage. De motiverade detta med att säga att de inte visste hur tillförlitliga de var och att 

det var därför de vände sig till de svenska källor. Media- och informationskunnighet bör läras ut 

under skoltid (Statens medieråd, 2013). Kanske är det också av den anledningen som unga vuxna 

under denna fasen först börjar med att använda källkritik i skolan och inte i privatlivet.  

De målgruppen kände sig mer benägna att lita på granskade källor och visade högre tillit till 

myndighetssidor. Deltagarna nämnde också att när människor börjar tvivla på staten så kunde det 

bli problem. Deltagarna i studien var mer kritiska vid tillfällen där de misstänkte att någon spred 

information eller nyheter som sågs som clickbait där ändamålet var att tjäna något baserat på 

antal klick. Det påvisar en medvetenhet över mediekulturen som beskrivet av Bergsma (2004). 

De berättade också att de inte trodde falska nyheter spreds vidare från originalkällan för att det är 

falskt. Deras kritiska tänkande över denna typ av nyhet var att om majoriteten delade med sig av 

nyheten och den spreds vidare var den förmodligen sann. Vissa deltagare uttryckte att det ofta 

kunde finnas sanning i nyheter men att de var medvetna om att all fakta inom den kanske inte 
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stämde. De hävdade att äldre inte hade samma möjlighet att vara källkritiska för att de inte hade 

samma resurser, som till exempel datorer och andra källor, att jämföra med. De unga vuxna sa att 

det både var lättare och svårare att själva vara självkritiska för att det fanns mycket att vara 

källkritiska över, vilket gjorde att deltagarna kände att de inte alltid orkade vara kritiska. De 

verkar medvetna om att de är mediekonsumenter och att många har en agenda “de försöker sälja” 

vilket gör att de inte litar på källor som är kända för att vinklade eller missvisande. Även här 

påvisar deltagarna en medvetenhet över att media kan influera gällande hur saker kommuniceras 

som beskrivet av Kellner och Share (2007) och visar vetskap över budskap om exempelvis 

ideologier inom media (ibid.). Deltagarnas upplevelse av media stämmer överens med Darvins 

(2017) tanke av att användaren på internet är en konsument som kan använda resurser genom 

internet. De undviker källor de inte litar på men granskar inte andra om de är välkända och 

används av många. De har media literacy för att de visar medvetenhet över media och hur det 

fungerar även om de inte alltid använder sin media literacy för att det finns mycket media att vara 

kritisk över. Samtidigt är media literacy viktigt för att kunna ifrågasätta samhället de befinner sig 

i, vara aktiv i samhället och navigera det digitala landskapet (European Commission, 2019). Ball-

Rokeach och DeFleur (1976) nämner att det kan ske kognitiv påverkning ifall mottagaren har 

förtroende för mediainformationen, det kan bidra till en tvetydighet, attitydförändring och 

agenda-setting. Sker en oförutsedd händelse och media förmedlar en ofullständig bild av 

händelsen bidrar det till en tvetydighet. Media kan också bidra med attitydförändringar beroende 

av olika individer som får uppmärksamhet i massmedier. Agenda-setting, varken individen eller 

opinionen kan påverka potentiella ämnen som finns i massmedia därför väljer individen selektiv 

ut beroende på personlig agenda utifrån bakgrunder av socialisering, erfarenheter, personliga 

strukturer (ibid.). Resultatet påvisar att deltagarna har förtroende för egna utvalda källor, 

myndighetskällor, vilket också påverkar dem kognitivt då nyhetsinformationen väljs ut selektivt. 

Deltagarna uttrycker också att de kan ha makt att välja utifrån sina egna preferenser av vilka 

informationsflöden som ska följas.  

Reportrar som befann sig på plats hade deltagarna mer tillit för än om reportern berättade om vad 

som hände långt borta i en studio. Motivationen var för att reportern kunde se vad som skedde när 

de befann sig på plats och kunde bekräfta informationen vilket ökade trovärdigheten. Deras 

behov av kritiskt tänkande över källor varierade men beskrevs som viktigt främst i skolarbeten. 

Ibland kunde de snabbt söka efter någonting för att undersöka om det var sant och beskrev att de 

ofta kollade det första resultaten för att jämföra. Att uppmuntra till media literacy kan öka känsla 

av inkludering, medborgarskap och empowerment (Livingstone et al., 2013). För att uppleva 

empowerment krävs det att det existerar inom kontexten där människor lever för att de ska 

uppleva att de, “kan göra vad de gör bäst”. Men det finns en signifikant klyfta mellan medias 

tillgänglighet och den informerade användningen inom Europa, något som kan kopplas till 

komplexiteten inom medias teknologi. Det är inte bara viktigt att förespråka kritiskt tänkande för 

vad som finns tillgängligt inom media utan även över vad användarna själva skapar (ibid.). 

Europeiska kommissionen (2019) uttrycker att uppmuntran för hat online kan leda till våldsamma 

handlingar. Det finns yttrandefrihet, men det ursäktar inte den antisemitiska diskursen online som 

ger rötter till våld på grund av hat utanför den sociala plattformen (ibid.). 

Kärnan i media literacy är mediekonsumenternas kritiska tänkande gentemot media. För gruppen 

unga vuxna är media en stor del av vardagen; För att socialisera, för deras identitetsprocess eller 

finna tillhörighet inom en grupp (Coyne et al., 2013). Media är en del av denna gruppens 

socialisation (ibid.) men har fortfarande tendens att vara vinklad eller rapportera ojämlikt för 
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olika grupper (Kearns, Betus & Lemieux, 2019). Media kan som tidigare nämnt påverka hälsan 

negativt genom stress, oro eller rädsla, men den kan också påverka beteenden och attityder vilket 

gör det ännu viktigare med media literacy. Detta kan ge dem verktygen att ifrågasätta medias 

innehåll samtidigt som det kan öka deras känsla av empowerment.  

 

6.2.3 Relaterbara faktorer i media  

Resultatet om hur deltagarna psykiska hälsa påverkas av våldsamt innehåll i media kan påverkas 

av relaterbara faktorer i media, utifrån relationer och det geografiska läget som media framför. 

När deltagarna läste en nyhet om extremism beskrevs det som något som påverkade dem i 

stunden. De beskrev sig själva ofta som avtrubbade av våldsamma nyheter för att de hörde om det 

ofta och att händelsen ägde rum långt bort. Det var svårt att se det som verkligt, eller en realitet 

specifikt för att det var långt ifrån deltagarna i studien. Det var svårt att förstå för att det verkade 

overkligt från deras verklighet, även om deltagarna tyckte att det var tragiskt och sorgligt att få 

reda på händelser i andra länder, så påverkade det dem inte långvarigt. Bergsma (2004) nämnde 

hur empowerment kunde ses som en process där människan bemästrar frågor som berör dem. 

Deltagarna hade ingen personlig relation med individerna eller grupperna som nämndes i 

nyheterna och kan därför upplevt att det inte berört deras verklighet. De blev mer påverkade när 

människor som ingick i deras nära eller familjära sociala relationer befann sig nära händelsen. 

Oron ökade för att det skulle kunna betyda att människor de brydde sig om skulle kunna skadas 

eller dö. Vid dessa tillfällen blev deltagarna mer benägna att ta del av nyheter och leta efter 

information kring händelsen för att hålla sig uppdaterad. En deltagare upplevde mindre stöd och 

förståelse från svenskar för att deltagaren upplevde att de inte brydde sig om händelsen om den 

inte skedde i Europa.  

Deltagarna påverkades beroende på vilken relation de hade med människorna och landet som 

media rapporterade om. Vår tolkning är att relationen mellan de anhöriga som media rapporterar 

om påverkar deltagarnas mer psykiska hälsa i form av oro och ledsamhet. En av deltagarna 

nämnde att familj och vänner fortfarande var bosatta i områden där krig och våld förekommer. 

Det skulle kunna tolkas som en känsla av maktlöshet eftersom att de inte kunde påverka eller 

hjälpa människor de brydde sig om utan endast ta del av de inslag de kunde se genom media. 

Komponenterna inom empowerment och media literacy som skapar den pedagogiska länken till 

folkhälsan för att motstå påfrestningar (Bergsma, 2004) skulle därför kunna argumenteras som 

saknad i denna kontext. Vilket skulle kunna leda till depressiva symptom (ibid.). Vid forskningen 

kring hur bilder kan påverka hälsan (Silver et al., 2013) tolkar vi att det inte är bilderna i sig som 

media rapporterar om som kan påverka den psykiska hälsan, det gör oro och känsla av 

maktlöshet. Eriksson (2015) menar på att brist på makt och delaktighet har ett samband av ohälsa. 

Genom att interagera med andra människor i sin närhet kan de unga vuxna bilda sig en högre 

kontroll av livskvaliteten genom ökad medvetenhet (Tengland, 2013).  

Tidigare forskning av Ball-Rokeach och DeFleur (1976) studerade kring hur mottagaren var 

beroende kring att använda mediainformation som en resurs. Vidare bidrar Ball-Rokeach och 

DeFleur (1976) med en “beroendemodell av massmedia” som innehåller samhället, mottagare 

och massmedia. Enligt Ball-Rokeach och DeFleur (1976) kan mottagaren påverkas kognitivt, 

affektivt och beteendemässigt.  
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Ball-Rokeach och DeFleur (1976) beskriver att den affektiva påverkningen är den som har 

studerats minst och påpekar att våldsamt medieinnehåll kan ge en avtrubbning för mottagaren. 

Kontakt med våldsamt medieinnehåll kan öka människors rädsla eller ångest och få människor att 

inte vilja bo eller besöka en viss stad. Vidare kan media som har central roll att förmedla 

information påverka det affektiva genom moralen eller en känsla av tillhörighet hos mottagaren. 

Vårt resultat går i linje med Ball-Rokeach och DeFleur (1976) tankar av att mottagaren kan få en 

känsla av avtrubbning samt att det extremism i media kan få mottagaren att känna en “vi” känsla. 

Beroende på det affektiva (känslomässiga), attityder och tro kan beteende effekterna skapa en 

aktivering eller avaktivering. Aktiveringen är att en personen gör någonting som den inte skulle 

ha gjort i vanliga fall och är en slutprodukt av det kognitiva och affektiva effekter. De flesta 

människor är beroende av att kunna veta vad som händer i landet, hur nationella val har gått eller 

hur landet påverkas ekonomiskt vilket i sin tur avgör hur engagerad personen är. Vidare förklarar 

Ball-Rokeach och DeFleur (1976) att politiska kampanjer blir längre och påverkar inte attityderna 

mot personerna som är valbara utan påverkningen sker mer affektivt genom överväldigande 

tristess eller avsky. Resultatet visar på att en aktivering kan ske och det affektiva påverkar mer 

när de unga vuxna kommer i kontakt med våldsamma nyheter som sker geografiskt nära dem 

eller när de kan relatera till offren. Vidare blir målgruppen mer engagerad av att förstå händelsen 

mer vilket går i linje med den kognitiva påverkning som förklaras av Ball-Rokeach och DeFleur 

(1976). Hälsan påverkas mindre ifall händelsen sker geografiskt längre bort och deltagarna inte 

har någon relation. Hälsan påverkas mer genom oro och rädsla, ifall händelsen sker geografiskt 

nära och deltagarna upplever en relation till våldsoffret. Ett exempel av en empowering processes 

nämnt av Bergsma (2004) handlade om folkhälsan benämning av samhället, inte endast som en 

geografisk konstruktion utan även som människor som delar normer, värderingar, mål, 

institutioner och sociala identiteter (ibid.). Som tidigare nämnt gällande empowerment och 

bemästring av det som berör individen (Bergsma, 2004) berör det inte deltagarna för att 

händelsen inte berör dem eller deras samhälle.  

Væver-Kronborg (2018) nämner att svensk medierapportering har makten att fördela makt från 

de olika aktörerna, vid terroristattentatet i Stockholm väljer svensk media att förminska förövaren 

och förstärka samhället och myndigheten. Svensk media skriver emotionellt gällande händelser 

som sker i landet eller i relation till Sverige vilket kan påverka hur svenska konsumenter hanterar 

nyheten. Media framställs som neutralt men förövare skrivs ofta som “någon annan”, eller, 

“främmande”, som att de inte är en del av “oss” (ibid.). Det kan tolkas som ett sätt att ta avstånd 

från förövaren och vad hen har gjort. Ifall deltagarna kan läsa om att någon person med deras 

etnicitet eller något relaterbart uppfattas attacken som en attack på gruppen eller kollektivt. Om 

deltagarna läser att gruppen som de kan identifiera sig med eller kollektivet skadas så upplever 

eleven att hen själv kan bli skadad något som går i linje med Ball-Rokeach och DeFleur (1976). 

Tengland (2013) påtalar att ökad medvetenhet kan ge kontroll av livskvaliteten, vilket också 

resultatet visar beroende på vilket geografiskt läge händelsen äger rum och vilket relation 

målgruppen har till offret som presenteras i media. 

 

Under intervjuerna framgick det att vissa nyhetsinslag kunde göra dem rädda för mänskligheten, 

specifikt för vad de är kapabla till. Genom att undvika denna sortens inslag minskas de negativa 

känslorna och dess impakt på deltagarna i studien. Det var lättare att inte bli påverkad av 

våldsamma medienyheter om de deltagarna antingen aktivt undvek dessa källor, inte kunde 

relatera till individer som påverkades av inslaget eller om det skedde långt bort. När det skedde 

ett attentat i Stockholm blev de mer påverkade fram till att de försäkrats om att människor i deras 
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närhet var i säkerhet. De blev mer oroliga när det skedde i Europa eller Sverige än om det skedde 

i Mellanöstern för att de upplevde att det skulle kunna betyda att de skulle bli mer direkt 

påverkade. När det är långt bort beskrevs det som hemskt, men deltagarna upplevde inte att de 

tänkte på vad som hände där ofta, men när de skedde närmare dem skulle det kunna hända vem 

som helst och när som helst. Zimmerman (1995) för fram den intrapersonella komponenten som 

innebär en upplevd kontroll, self-efficacy, motivation och upplevd kompetens. Vid nyheterna 

som påverkar deltagarna psykiskt så väljer deltagarna aktivt att inte ta del av nyheter och media 

för att det ger dem negativa känslor som till exempel rädsla, irritation, oro, illamående och 

obehag, kan det vara en form av kontrolltagande över deras hälsa. Att ta kontroll i ett aktivt val, 

Och en förändring av beteendekomponenten (Zimmerman, 1995), kan vara en form av 

empowerment där de medvetet undviker det som får dem att må dåligt. Flera deltagare delade 

denna strategi, för att de inte orkade eller för att de tyckte att det var jobbigt när nyheterna 

rapporterade om tunga hemska ämnen. Deltagarna tyckte mer om media som Instagram, där de 

kunde se bilder av vänner och familj för att det fick dem att må bra. 

Det existerar en tidigare studie som behandlade elevers strategier för självreglering för sin egna 

psykiska hälsa och den subjektiva hälsan, vilket innefattar den temporära livstillfredsställelse och 

dess effekt (Jimmefors, Garcia, Rosenberg, Fariba, Adrianson & Archer, 2014). Den subjektiva 

hälsan har både kognitiva och effektkomponenter där det kognitiva innefattar individens 

livstillfredsställelse i relation till ett ideal medan effektkomponenten uttrycks genom individens 

upplevelser av negativa och positiva känslor. När det finns mer positiva än negativa känslor 

upplevde eleverna en högre hälsa. I den studien visade det sig att elever som självreglerade för att 

få högre positivitet och lägre negativitet hade bättre psykisk hälsa än elever som inte använde 

liknande strategier. De självreglerande hade högre självacceptans, miljöbemästring och personlig 

utveckling som gav uttryck för högre temporal livstillfredsställelse och psykisk hälsa. De positiva 

känslorna förstärkte elevernas psykiska resurser vilket tillsammans med elevernas egen riktning, i 

form av mål, skapade en uppåtspiral av empowerment. Däremot kunde det skapa en ond spiral av 

brist av makt och kontroll om det i stället var mer negativa känslor och passivitet för att 

förebygga dessa känslor (ibid.). De unga vuxna kan i reflektion av detta skapat en egen 

uppåtspiral (Jimmefors et al, 2014) för att öka sin psykiska hälsa och tagit mer kontroll över sin 

emotionella hälsa för sin subjektiva hälsa när deras mål är att må bra i sin vardag.  

Den upplevda psykiska hälsan för gruppen tolkas som växlande och i relation till deras nära 

relationers påverkan, geografiskt avstånd och att de kunde relatera till händelsen. För deltagarna 

som upplevde mindre kontroll var ofta de som påverkades mest på grund av idealistisk utsatthet, 

till exempel högerextremister som hotar, skrämmer och provocerar. Det blev en ond spiral 

(Jimmefors et al, 2014) i deras empowerment och mentala hälsa som påverkas av oro och rädsla. 

Några deltagare berättade att de kände att de inte kunde tala med människor som kom från 

Sverige om deras oro för att människor som var födda i Sverige inte brydde sig om attentat eller 

oroligheter utanför Europas gränser om det inte handlade om länder med makt. Av materialet som 

samlades från intervjuerna tolkades dessa kommentarer som, “ni förstår inte och jag förstår att ni 

inte förstår”, för att svenskarna inte kunde relatera till vad som hände. Vilket kan hänvisas till 

empowerment processen (Bergsma, 2004) återigen när händelsen inte berör dem. Andra deltagare 

i studien påverkades i jämförelse mindre för att de antingen beskrev sig själv avtrubbade, endast 

påverkade i stunden eller att de valde bort nyheter som fick dem att må dåligt.  
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7. Slutsatser och implikationer  
Medias rapportering av extremism kan påverka unga vuxna i målgruppen psykiska hälsa både 

negativt och positivt. Negativt i form av affektiv påverkan som oro och rädsla. Det bidrar också 

positivt genom att målgruppen påverkas kognitivt och söker upp människor i sin tillvaro via 

sociala medier vilket bidrar med att de unga vuxna får en inblick i hur andra personer i sina 

sociala band har påverkats av händelsen och får en ökad känsla av kontroll. Deltagare som 

berördes mest hade anhöriga som påverkades av det våldsamma innehållet som rapporterades i 

media, var geografiskt nära händelsen eller kunde relatera till händelsen. Deltagare som 

självreglerade negativa och positiva känslor genom att aktivt välja bort media som fick dem att 

må sämre beskrev inte samma psykologiska påfrestningar som deltagare som sökte upp nyheter 

när de var oroliga över släktingar eller specifika händelser. Deltagarna som beskrev mindre oro 

upplevde inte att de tillhörde samma grupp eller samhälle som de drabbade och att det inte 

berörde deras upplevda verklighet. Deltagare som upplevde oro beskrev sig själva som mer 

påverkade för att det var en del av deras verklighet, inte endast ännu ett nyhetsinslag som inte 

påverkade deras vardag. Dessa deltagare upplevde en högre maktlöshet och delade inte samma 

komponenter inom empowerment och media literacy som kan gagna deras hälsa och hjälpa dem 

motstå påfrestningar. Vidare är extremism som begrepp otydligt för unga vuxna i fokusgruppen, 

vilket kan bidra med osäkerhet, beskrivningar kunde därför variera. Högerextremism benämndes 

mest, ofta som nazism, och beskrevs ofta som något obehagligt, provocerande eller ett hotfullt. 

Vänsterextremism beskrevs som aktivism och upplevdes inte som hotfullt av deltagarna. Vilket 

kan tolkas som att högerextremism upplevdes som mer våldsbejakande än vänsterextremism av 

deltagarna. Deltagarna visade tillit till granskade källor eller källor som används av en majoritet. 

Eftersom deltagarna inte har en klar definition av extremism och är kritiskt tänkande vid upplevt 

behov, skulle implikationer kunna genomföras i form av att använda skolor som en plattform för 

att lära sig om media literacy, eftersom målgruppen beskrev sig som mer källkritiska inom den 

arenan. Bristen av media literacy kan leda till mindre förståelse av mediekultur, kritisk 

granskning och förmåga till tillgångar inom media, vilket är ett systematiskt problem baserat på 

de ekonomiska, politiska och sociala kontexterna. Den digitala revolutionen och konstanta 

förändring i medielandskapet innebär att redskapen för att analysera, utvärdera och kommunicera 

inom media bör undervisas. Media literacy och empowerment kan till viss del främja deras 

psykiska hälsa och ge dem en ökad känsla av kontroll samt göra dem mer kritiska till media i sin 

vardag. En konsekvens av högre media literacy samt empowerment kan naturligt leda till högre 

kunskap om extremism.  

Studien är av intresse för hälsopedagoger för att den ger inblick i hur unga vuxna påverkas av 

media, inte endast av extremism i media. Studien behandlar hur unga vuxnas psykiska hälsa kan 

påverkas av bland annat nyheter och innehåll i media. En kunskapslucka som kan tydas är att det 

behövs mer forskning kring kombinationen av extremism och media bland unga vuxna. 

Deltagarna växer upp i ett samhälle där media inte går att ignorera efter den digitala revolutionen 

och behöver verktygen för att kunna navigera mediekulturen i deras upplevda verklighet. Därför 

krävs det framtida forskning gällande länken mellan hälsa och media literacy, framförallt när det 

finns en länk mellan media literacy, empowerment och folkhälsan.  
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